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Resumo 

Com este trabalho, pretendeu-se investigar o problema da promoção do ativismo 

social de alunos de 11.º ano, partindo-se de tarefas de discussão de questões 

sociocientíficas controversas (QSC), relacionadas com o contexto curricular da disciplina 

de Física e Química A. Para estudar o problema, identificaram-se as potencialidades das 

tarefas de discussão de QSC para a promoção do ativismo, as iniciativas desenvolvidas 

pelos alunos para promover a ação e, por fim, analisou-se a avaliação que os alunos fazem 

das tarefas e da ação como contributo para a promoção do ativismo social. Para se atingir 

estas finalidades, utilizou-se uma metodologia que tem as suas raízes na investigação 

qualitativa com orientação interpretativa e adotou-se, como estratégia de investigação, 

um estudo sobre a própria prática. Participaram neste estudo cinquenta e oito alunos de 

duas turmas do 11.º ano de escolaridade pertencentes a uma escola da zona suburbana de 

Lisboa. Recorreu-se a observação naturalista, entrevista em grupo focado e documentos, 

como instrumentos de recolha de dados. Durante a análise dos dados, procedeu-se à sua 

codificação e categorização. Identificaram-se potencialidades da discussão das QSC no 

domínio das competências para a ação, nomeadamente conhecimento científico, 

argumentação e tomada de decisão, e também nas estratégias utilizadas pelos alunos nessa 

discussão, como a pesquisa, simulação, analogia, colaboração e antecipação de 

respostas/situações. As iniciativas de ativismo social promovidas pelos alunos (flyers, 

posts no Facebook, composição de música e letra e videoclip no Youtube, prova cega de 

águas, entre outros) desenvolveram-se no âmbito dos temas intensidade do som, radiação 

eletromagnética e telemóveis, armazenamento de produtos químicos em casa, libertação 

de gases tóxicos ou de efeito de estufa e, por fim, água engarrafada ou água da torneira. 

A avaliação que os alunos fizeram das tarefas e da ação foi positiva, e consideraram ser 

necessário que este tipo de trabalho se faça desde cedo nas escolas, para que aconteçam 

mudanças na sociedade que garantam maior justiça social e melhor ambiente. 

 

Palavras chave: Literacia científica, questões sociocientíficas controversas, ativismo 

social, investigação sobre a própria prática. 

 

 



 
 

  



 
 

Abstract 

It was intended to investigate the problem of promoting social activism of 

students of the 11th grade, starting with discussion of controversial socio-scientific issues 

tasks (SSI), related to the curricular context of the discipline of Physics and Chemistry A. 

The study had the purpose to identify the potential of SSI discussion tasks to 

promote activism, the initiatives developed by students to promote action and, finally, to 

analyse the evaluation done by students of the tasks and action as a contribution to the 

promotion of social activism. To achieve these purposes, it was applied a methodology 

based in qualitative research with an interpretative orientation and a study on the own 

practice was adopted as investigation strategy. Fifty-eight students, from two classes of 

11th grade belonging to a suburban school of the district of Lisbon, participated in this 

study. Several instruments were used to collect data: naturalistic observation, focus group 

interview and documents. During data analysis, coding and categorization were made. It 

was identified potential discussing the SSI on competencies for action, in particular 

scientific knowledge, reasoning and decision-making, and also the strategies used by 

students in this discussion, as research, simulation, analogy, collaboration and 

anticipation of answers / situations. The social activism initiatives promoted by students 

(flyers, Facebook posts, music composition and lyrics and video clip on Youtube, blind 

tasting water, among others) have been developed within the themes intensity of sound, 

electromagnetic radiation and cell phones, storage of chemicals at home, the release of 

toxic gas or greenhouse and finally bottled water or tap water. The students’ evaluation 

of the tasks and action was positive, and they considered this type of work need to be 

done early in schools, so that changes in society may occur in order to ensure greater 

social justice and better environment. 

 

Keywords: Scientific literacy, controversial socio-scientific issues, social activism, 

research on the own practice. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 

Contextualização do Problema 

A sociedade tecnológica atual do Ocidente baseia-se numa noção biológica dos 

seres humanos, pois assenta no princípio de que os indivíduos que são capazes de 

apoderar-se dos recursos são livres de o fazer e saem beneficiados dessa capacidade e 

consideram que estes recursos existem para serem consumidos e, portanto, não ponderam 

as necessidades futuras. É uma sociedade que beneficia os seus membros, alguns mais do 

que outros, em detrimento do resto do mundo. Alimenta este desequilíbrio de poder, 

protegendo-o de argumentos que poderiam contribuir para uma potencial mudança. Esta 

proteção surge na forma de um enfoque na competição, no individualismo, no 

enfraquecimento de instituições, como universidades e institutos de investigação, na 

manipulação de currículos escolares, na centralização da tomada de decisão, na 

manipulação dos meios de comunicação social, entre muitas outras (Moss, 1998).  

Problemas como a pobreza, a injustiça, o terrorismo e a guerra no mundo, bem 

como as crises ambientais, como o buraco do ozono, o aquecimento global, perda de 

biodiversidade, não serão resolvidos sem uma alteração das práticas da sociedade 

industrializada ocidental e dos valores que a sustentam. Hodson (2003) considera que 

uma das chaves para a resolução do problema pode encontrar-se em níveis mais altos de 

literacia científica entre os cidadãos do mundo, mas um tipo de literacia científica 

diferente. A educação é, então, colocada no centro da resolução do problema, 

nomeadamente a educação em ciência. Tomkins (1998) considera que a educação em 

ciência não deve sujeitar-se à apresentação acrítica do “conteúdo da disciplina”, com a 

valorização da aplicação e avaliação de conhecimentos e com a crítica de qualquer 

conjetura sem dó nem piedade; pelo contrário, deve encorajar uma imaginação livre e 

criativa e o criticismo cético e disciplinado. O autor considera que é necessário confiar na 

espécie humana e não na tecnologia para resolver o problema que ela criou a si própria. 

Hodson (2003) afirma que os problemas com que a sociedade se confronta hoje estão no 
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interior do homem, pois dizem respeito ao seu estilo de vida e às suas relações com o 

mundo natural e, por isso, deve ser o próprio homem a resolvê-los, alterando o seu estilo 

de vida. Para que esta alteração aconteça é necessária uma mudança profunda de valores, 

exigindo-se, assim, uma educação que a provoque e que leve a um tipo de literacia 

científica e tecnológica que liberte os indivíduos. O autor considera que: a) é necessária 

uma forma muito mais politizada de educar em ciência, com um currículo que tenha a 

preocupação de equipar os alunos com a capacidade e o compromisso de agir 

adequadamente e responsavelmente em matérias de preocupação social, económica, 

ambiental e ético-moral; e b) os professores devem igualmente ser cientificamente 

literatos, mas também críticos das suas próprias práticas. Bencze e Sperling (2012) 

consideram a ação dos professores essencial neste processo de mudança da sociedade, 

dada a sua proximidade com as situações de aprendizagem. Hodson (2003) preconiza um 

enfoque na clarificação de problemas e negociação de possíveis soluções, através de um 

diálogo aberto e crítico e a participação ativa em mecanismos democráticos, a fim de se 

proceder a uma mudança efetiva. Este autor, bem como Bencze e Sperling (2012) entre 

muitos outros, dá particular relevo a um ensino baseado em questões sociocientíficas 

controversas (QSC) como um bom contexto de educação em ciência para promover nos 

alunos as ferramentas que promoverão o seu ativismo e a sua consciência de cidadãos 

capazes de promover a mudança. 

É neste contexto que se insere o problema que se pretende investigar. É, sem 

dúvida um grande desafio, mas, existe a necessária consciência de que é preciso pôr mãos 

à obra, mesmo que com pequenos contributos. Sendo a investigadora professora, a 

responsabilidade de contribuir para o conhecimento de como se pode, junto dos alunos, 

provocar a mudança de valores através da educação em ciência leva ao seguinte problema 

de investigação: Como contribui a discussão de QSC, no âmbito da disciplina de Física e 

Química A, para a promoção do ativismo social dos alunos de 11º ano? 

Para dar resposta a esta problemática, surgem três questões de investigação que 

orientam toda a reflexão e estudo neste contexto. 

 Quais as potencialidades da discussão de QSC para a promoção do ativismo 

social dos alunos? 

 Que iniciativas de ação desenvolvem os alunos para promover o seu 

ativismo social? 
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 Que avaliação fazem os alunos das tarefas e da ação como contributo para a 

promoção do seu ativismo social? 

Este trabalho encontra-se inserido num projeto mais amplo, “We Act – 

Promoting Collective Activism on Socio-Scientific Issues” (Reis, 2014) que tem como 

objetivo o desenvolvimento, a implementação e o estudo de materiais, metodologias e 

abordagens que apoiem professores e alunos na realização de ações informadas e 

negociadas sobre questões socioambientais e sociocientíficas.  

 

Motivações para o Estudo 

O estudo da Física e da Química na escola secundária está, tradicionalmente, 

associado a um insucesso elevado e a uma desmotivação acentuada por parte dos alunos 

perante os seus resultados. A dificuldade que sentem na aquisição do conhecimento e 

também no desenvolvimento das competências que habitualmente são valorizadas, as 

cognitivas, levam os alunos à sensação de que não têm capacidades e, muitas vezes, por 

isso, desistem do esforço, contribuindo deste modo para mais insucesso. Nos últimos anos 

de atividade profissional tenho feito algumas incursões por domínios que vão um pouco 

para lá do domínio exclusivamente substantivo da disciplina, na tentativa de proporcionar 

aos alunos com mais dificuldades a oportunidade de verem as suas competências 

valorizadas numa disciplina que habitualmente se lhes apresenta de uma forma tão 

negativa. Por outro lado, os alunos com baixas capacidades beneficiam da combinação 

de vários estilos de ensino, quer ao nível do desempenho escolar, quer na motivação 

(Lopes & Silva, 2010). Basicamente, considero fundamental encontrar formas de fazer 

evoluir a motivação dos alunos para uma motivação intrínseca, na tentativa de os ajudar 

a desenvolver a resiliência que se impõe no seu caminho para o sucesso. Uma pessoa com 

uma interiorização de valores mais consistente demonstra uma motivação mais integrada 

no seu eu e, portanto, revela comportamentos mais efetivos, melhor inserção no seu 

grupo, maior persistência e lida melhor com os seus eventuais fracassos (Ryan & Deci, 

2008).  

Outro domínio que tenho explorado na minha prática profissional é o trabalho 

colaborativo e a autonomia dos alunos neste tipo de trabalho, por acreditar que o todo é 

mais do que a soma das partes e que, se os alunos tiverem experiências de verdadeiro 
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trabalho colaborativo, serão mais fortes, mais resilientes e contribuirão, assim, para uma 

sociedade de oportunidades menos desiguais. O trabalho colaborativo pode considerar-se 

uma estratégia de ensino em que: a) grupos pequenos, cada um com alunos de diferentes 

competências, usam uma variedade de tarefas de aprendizagem para melhorar a 

compreensão de um assunto; e b) cada membro do grupo é responsável não somente por 

aprender o que está a ser ensinado, mas também por ajudar os colegas (Balkom, 1992, 

citado por Lopes & Silva, 2010). Bandura (2008) considera que este mundo em que 

vivemos exige novas posturas psicológicas e refere que as crenças coletivas de eficácia 

representam uma força que mantém o empenho e direciona essa eficácia para objetivos 

novos e realistas. Também na sociedade em que vivemos, existem inúmeros problemas 

controversos, cujas soluções estão longe de ser únicas e exigem pensamento divergente e 

criativo. Segundo Heacox (2001), a escola tende a ser um lugar que recompensa o 

pensamento convergente, ou seja, uma única resposta correta e em que os alunos que 

pensam de modo divergente, que investigam todas as possibilidades, não têm 

normalmente oportunidade de usar estes seus talentos. A autora considera ainda que as 

competências do pensamento criativo podem ser aprendidas e desenvolvidas com a 

prática. 

Apercebendo-me do poder das QSC em todos os domínios referidos e, para 

desenvolver conhecimento e competências que permitam um trabalho que me faça 

aproximar um pouco mais de uma docência que proporcione igualdade de oportunidades, 

a opção foi natural. As QSC são um contexto particularmente enriquecedor para trabalhar 

competências diversificadas nos alunos, desenvolver o seu pensamento em diferentes 

dimensões (Zeidler & Lewis, 2003), colocá-los em situação de igual para igual, trabalhar 

colaborativamente (Evagorou & Osborne, 2013), enfim, desenvolver condições para fazer 

evoluir a motivação de cada um dos alunos, desde o nível de desmotivação para níveis de 

motivação mais próximos da intrínseca. O ganho de competências que proporciona 

contribui para a sua autonomia e, deste modo, para a sua capacidade de gerir os fracassos 

com outra determinação. Esta determinação gera responsabilidade e leva a que os 

indivíduos sintam a capacidade de se integrar na sociedade (Ryan & Deci, 2008). A 

natureza preocupante dos problemas sociais e ambientais que a sociedade de hoje 

enfrenta, obriga a que a responsabilidade comprometa os cidadãos a exercer uma 

cidadania mais ativista (Bencze & Sperling, 2012). Neste sentido, a escola tem o dever 
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de proporcionar aos seus alunos o capital de conhecimento e de competências, de 

desenvolver a sua literacia científica de modo a que se sintam cidadãos do mundo e, por 

isso, a construção de conhecimento acerca deste domínio é uma prioridade. Os 

professores, quer como possíveis construtores de currículo (Roldão, 1999), quer como 

possíveis investigadores sobre a sua própria prática (Ponte, 2002), podem dar um 

contributo para a construção desse conhecimento. Neste contexto, surgiu o presente 

estudo. 

 

Organização do Estudo 

O estudo encontra-se organizado em seis capítulos. O primeiro corresponde à 

introdução, onde se apresenta a contextualização do problema que motivou o estudo, 

enunciando-se o problema e as questões de investigação e as principais motivações para 

a escolha do campo de pesquisa. O segundo capítulo é dedicado ao enquadramento teórico 

do problema, onde se apresentam algumas considerações sobre literacia científica e 

promoção da literacia científica, referindo-se o ensino baseado em questões reais do 

quotidiano dos alunos e a diferença entre as questões que cruzam ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente (CTSA) e as questões sociocientíficas controversas (QSC) do ponto 

de vista do seu poder nas aprendizagens dos alunos; abordam-se aspetos relacionados 

com o raciocínio formal e informal e ainda moral e, por fim, uma secção sobre ativismo. 

O terceiro capítulo apresenta a proposta didática, começando-se por justificar a opção 

pela abordagem de QSC e pela estratégia de role-playing na maior parte das tarefas e, 

enquadrando-se a proposta no programa da disciplina de Física e Química A do 11.º ano, 

descrevem-se as tarefas e a sua planificação. O quarto capítulo refere-se à metodologia 

utilizada no estudo, onde se apresenta e se fundamenta a opção por uma metodologia 

qualitativa, com orientação interpretativa e estratégia de investigação sobre a própria 

prática; caracterizam-se os participantes no estudo; descrevem-se os vários instrumentos 

de recolha de dados, nomeadamente observação naturalista, entrevista em grupo focado 

e documentos e enunciam-se as categorias que emergem para cada uma das questões de 

investigação. No quinto capítulo apresentam-se os resultados, organizados de acordo com 

as questões de investigação. No sexto capítulo, discutem-se os resultados, registam-se as 

principais conclusões e apresenta-se uma reflexão final. 
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CAPÍTULO 2 

Enquadramento teórico 

A disciplina de Física e Química A (FQA) faz parte da componente de formação 

específica do Curso de Ciências e Tecnologias do Ensino Secundário, em Portugal. Esta 

componente, neste nível de ensino, segundo o documento de Revisão Curricular do 

Ensino Secundário (DES, 2000), citado no programa da disciplina de FQA (Martins et 

al., 2001), pretende investir no domínio dos saberes em Ciência, com o objetivo de 

desenvolver competências de cidadania, de promoção de igualdade de oportunidades e 

que levem ao desenvolvimento de um quadro de referência de atitudes e de valores em 

cada aluno e também ao desenvolvimento de capacidades importantes no crescimento 

pessoal, social e profissional. É, assim, importante, segundo o mesmo documento, ter em 

consideração o desenvolvimento da literacia científica dos alunos. 

Esta é uma perspetiva consistente com documentos curriculares de outros países, 

como os standards nos Estados Unidos (American Association for the Advancement of 

Science,1990; National Research Council, 1996; Siebert & McIntosh, 2001, Council of 

Ministers of Education Canada Pan-Canadian Science Project, 1997; Millar & Osborne, 

1998; Queensland School Curriculum Council, 2001; citados por Sadler & Zeidler, 2005) 

que defendem que os alunos de ciências devem adquirir competências que lhes permitam 

tomar decisões informadas em questões científicas de interesse social. 

Considera-se, então, importante começar por clarificar o conceito de literacia 

científica segundo alguns autores, bem como explorar algum do conhecimento já 

construído sobre formas de a promover. 

 

Literacia Científica 

A educação em ciência espera que os alunos saibam de ciência e saibam também 

usá-la. Esta ideia conduz ao significado de literacia científica (LC). Embora o conceito 

seja genericamente consensual, a expressão “literacia científica” não é usada do mesmo 

modo por todos os autores. Alguns, como Braund e Reiss (2006, citado por Eastwood et 



8 
 

al., 2012), sugerem que o currículo que vise promover a LC deve ajudar os futuros adultos 

a compreenderem questões científicas e deve preocupar-se com a compreensão das 

ideias-chave, acerca da natureza e da prática da ciência e também das conclusões mais 

importantes alcançadas pela ciência. Outros, embora não contrariando esta ideia, afirmam 

que, qualquer que seja a definição de LC que se adote, a compreensão acerca da evidência, 

um requisito importante na natureza da ciência, deve ser considerada (Gott & Duggan, 

2007, citados por Eastwood et al., 2012). Alguma divergência pode encontrar-se no 

National Research Council (1996, citado por Eastwood et al., 2012), nos Estados Unidos 

da América, que considera que na promoção da LC deve haver a preocupação de munir 

as pessoas de princípios e de processos científicos, de modo a que sejam capazes de 

formar opinião pessoal e, assim, poderem participar em discussões de questões científicas 

que afetam a sociedade.  

 Zeidler (2001, citado por Zeidler, Sadler, Simmons & Howes, 2005) refere 

que várias associações profissionais ligadas às ciências (American Association for the 

Advancement of Science, 1989, 1993; National Science Education Standards, 1996; 

CMEC’s Pan-Canadian Science Project, 1997; Queensland School Curriculum Council, 

2001) consideram que, para promover a LC, se deve incluir o desenvolvimento da 

capacidade de tomar decisão, de analisar, de sintetizar, de avaliar informação, de lidar 

com o raciocínio moral, com questões éticas, com sensibilidade e compreender as 

ligações inerentes às questões sociocientíficas. Este autor refere, ainda, que um indivíduo 

que tenha compreendido a epistemologia do conhecimento científico e os processos e 

métodos usados para o desenvolver, ou seja, um indivíduo capaz de tomar decisões que 

envolvam uma avaliação cuidada dos aspetos científicos, discernindo as ligações entre 

evidência, inferências e conclusões, adquiriu um grau funcional de LC. Para atingir um 

grau prático de LC, exige-se prática e experiência no desenvolvimento de hábitos de 

pensar – desenvolver o ceticismo, manter uma mente aberta, evocar o pensamento crítico, 

reconhecer a multiplicidade de formas de investigar, aceitar a ambiguidade e pesquisar 

dados que conduzam ao conhecimento. Para a tomada coletiva de decisões, é necessário 

ainda o desenvolvimento pessoal e social. 

Numa revisão de literatura elaborada por Roberts (2007, citado por Sadler & 

Zeidler, 2009), este autor considera que as definições de LC de diferentes autores se 

enquadram em duas visões diferentes do conceito de LC. Na primeira, a LC está associada 
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à aquisição sólida de conhecimentos científicos e das competências e processos usados 

em ciência, sendo, por isso, uma visão fechada dentro da ciência, uma vez que se preocupa 

com o conhecimento (conteúdos e processos científicos) que o indivíduo tem de adquirir. 

Na segunda visão, as definições assentam em abordagens da ciência em contextos mais 

abertos, em questões do quotidiano em que a ciência se cruza com outras dimensões 

(ética, social, política ou económica) e em que é necessário tomar posição perante essas 

questões, ou seja, preocupa-se com o uso que o indivíduo poderá ter de fazer das ideias, 

os processos e o raciocínio científicos no seu dia-a-dia. Os objetivos do PISA 2006 

(Programme for International Student Assessment) para a educação em ciência levam a 

que Sadler e Zeidler (2009) enquadrem a definição daquele programa na segunda visão 

de Roberts (2007). De facto, o PISA 2006 supõe que um indivíduo é literato 

cientificamente, se: 

 Tem conhecimento científico e o usa em situações relacionadas com a 

ciência para, nelas ou a partir delas, identificar questões, adquirir novo 

conhecimento, explicar fenómenos científicos e tirar conclusões baseadas em 

evidências; 

 Compreende as características da natureza da ciência como uma forma de 

conhecimento e de questionamento humano; 

 Tem consciência de como a ciência e a tecnologia moldam o nosso meio 

material, intelectual e cultural; 

 Tem vontade de se envolver em questões relacionadas com a ciência e com 

ideias de ciência como cidadão reflexivo. 

PISA (2006, p. 23) 

 

A definição de LC de Sadler e Zeidler (2009) também é enquadrada pelos autores 

na segunda visão. Para eles, a LC deve ser uma meta para todos os alunos, sem exceção; 

a educação em ciência deve proporcionar oportunidades aos alunos para experimentarem 

ciência em contextos análogos aos reais ou do quotidiano; e, ainda, quando se abordam 

este tipo de questões do mundo real relacionadas com ciência, não se deve “destilar” a 

componente científica, deixando outras componentes (social, política, económica e ética) 

de lado, sob pena de se perder a motivação dos alunos e o interesse pedagógico da 

abordagem destas questões. 

A sociedade em constante mudança e as suas expetativas para a educação, a cada 

vez maior e mais consistente diversidade étnica da população escolar, os avanços na 

ciência e tecnologia, o conhecimento cada vez maior e mais aprofundado acerca da forma 

como os alunos aprendem, a consciência crescente da importância dos afetos e da 
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dimensão social no processo de aprendizagem, entre outros fatores, levam a que Hodson 

(2003) advogue mudanças, nomeadamente no conceito de LC. O autor considera que a 

LC deve: abranger uma medida da literacia política; dar prioridade ao domínio afetivo; 

fazer muito maior uso das oportunidades de aprendizagem informal e baseadas na 

comunidade; trabalhar num compromisso entre os interesses empresariais, crescimento 

económico, LC e os domínios social, cultural e ambiental. O autor denuncia o perigo do 

argumento económico para a LC. Considera que, nos últimos anos, os interesses 

empresariais e o crescimento económico têm dominado o conceito de LC, dando origem 

a currículos em que a preocupação é acima de tudo formar uma força de trabalho eficaz, 

disponível, flexível e acrítica, ao mesmo tempo que está pronta a consumir vorazmente 

tecnologia. Não se tem investido na reflexão crítica das consequências da tecnologia no 

ambiente. As mudanças e grandes problemas sociais e ambientais vão acontecendo sem 

que as pessoas se questionem acerca de como, porquê e que alternativas. Segundo o autor, 

a educação em ciência e tecnologia tem a responsabilidade de mostrar aos alunos a 

complexa, mas íntima relação entre os produtos tecnológicos que consumimos, os 

processos da sua produção, os valores que as rodeiam e a biosfera que nos sustenta. Se 

não o fizer, em vez de contribuir para a solução do problema, poderá contribuir para a sua 

ampliação. Portanto, o tipo de LC de que fala está indiscutivelmente ligado com a 

educação para a literacia política e com a ideologia da educação como reconstrução 

social, que permita um desvio substancial do consumismo ilimitado e impensado para um 

estilo de vida mais sustentável do ponto de vista ambiental que promova a adoção de 

tecnologia apropriada. A educação para a LC deve estar integrada numa educação política 

e de valores, considerando o conceito de literacia crítica científica e tecnológica. A 

promoção da literacia científica é particularmente potenciada por questões que cruzam 

ciência, tecnologia e sociedade (CTS), incluindo também o ambiente (CTS-A). Estas 

questões dedicam-se sobretudo ao impacte que decisões em ciência e tecnologia têm na 

sociedade. Não dirigem especial atenção a questões éticas, nem consideram o 

desenvolvimento moral e de caráter dos alunos (Hodson, 1994, 2003; Pedretti, 1997, 

citados por Zeidler et al., 2005). A grande finalidade da educação CTS-A é aumentar o 

interesse dos alunos por ciência, colocando o conteúdo científico da aprendizagem, 

ciência já feita, num contexto social. A educação tradicional CTS-A aponta dilemas éticos 

ou controversos, mas não explora o poder pedagógico do discurso inerente às questões, a 
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argumentação racional, as considerações de natureza da ciência, as ligações emotivas, de 

desenvolvimento, culturais ou epistemológicas. A abordagem CTS-A serviu para 

convencer a comunidade internacional que a ciência, tecnologia e sociedade não estão 

isoladas umas das outras, mas não forneceu um foco que se dirigisse à natureza 

intrinsecamente pessoal do conhecimento (Zeidler et al.,2005). Deste modo, a abordagem 

CTS-A tem sido, de algum modo, marginalizada no currículo, ficando relegada para 

breves referências nos manuais escolares de ciência (Chiapetta & Koballa, 2002; 

Trowbridge, Bybee & Powell, 2000, citados por Zeidler et al., 2005). Se alguma validade 

se pode atribuir aos materiais CTS-A, é a de dar estrutura e de enriquecer os cursos 

convencionais de ciência (Jenkins, 2002, citado por Hodson, 2003). 

Para uma verdadeira promoção da literacia científica, de acordo com a segunda 

visão de Roberts (2007), é importante ir para lá da abordagem CTS-A que, segundo 

Zeidler et al. (2005), é incompleta ou pouco desenvolvida como estratégia pedagógica. 

Uma excelente alternativa são as questões sociocientíficas (QSC) que corresponde a um 

movimento que tem sido enformado pela teoria de desenvolvimento, epistemológica e 

sociológica. Foca-se especificamente no fortalecimento dos alunos ao considerarem como 

as questões baseadas na ciência e as respetivas decisões tomadas refletem, em parte, os 

princípios morais e qualidades que determinam as suas vidas, assim como o mundo físico 

e social à volta deles (Zeidler et al., 2005). 

 

Questões sociocientíficas controversas 

As questões sociocientíficas controversas consistem em questões que provêm 

das interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; não são consensuais e 

diferentes grupos de cidadãos apresentam para essas questões explicações e possíveis 

soluções que são incompatíveis, sobretudo por serem baseadas em crenças, compreensões 

e valores não compatíveis (Oulton, Dillon & Grace, 2004; Levinson, 2006, citados por 

Reis, 2013). Trata-se de questões em que não é fácil chegar a uma solução e a sua 

discussão envolve uma dimensão moral e ética (Sadler & Zeidler, 2005). As questões 

sociocientíficas diferenciam-se de outras questões em ciência por serem abertas, não 

estruturadas e considerarem problemas passíveis de serem debatidos segundo múltiplas 

perspetivas e soluções. A negociação e resolução destes problemas podem caracterizar-

se geralmente pelo processo do raciocínio informal (Sadler & Zeidler, 2005). 
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O currículo QSC contempla a presença de questões éticas e construção de juízos 

morais acerca de tópicos científicos, usando o discurso e a interação social. Com estas 

questões, permite-se uma contínua exposição a oportunidades de tomada de decisão 

sociocientífica que proporcionam aos alunos uma exploração explícita dos seus próprios 

princípios, emoções e intuições, desenvolvendo-se, deste modo, o raciocínio moral que 

reforçará no aluno o papel de cidadão participante numa sociedade democrática muito 

influenciada pela ciência e tecnologia, contribuindo assim para a sua LC. Ao usar as QSC, 

coloca-se o conhecimento científico e suas aplicações dentro da vida social, política e 

cultural do aluno e reconhece-se a ciência como um produto humano, com imperfeições, 

mas que conduz a valores de equidade e de justiça para todos, permitindo o 

desenvolvimento não só cognitivo do aluno, mas também moral (Zeidler et al., 2005). 

Um objetivo mais ambicioso do currículo QSC é a mobilização dos alunos para 

a ação baseada no conhecimento adquirido acerca da ciência e das suas aplicações. 

Hodson (2003) defende um currículo baseado em questões e intencionalmente construído 

para produzir ativistas, ou seja, pessoas que lutam pelos direitos e justiça de todos, que 

trabalham pela renovação da sociedade numa linha socialmente mais justa e com interesse 

particular na defesa da biosfera (Hodson, 2003). De acordo com Reis (2013), a ação dos 

professores neste domínio pode desempenhar um papel muito significativo, pois o 

envolvimento com os seus alunos em ação sociopolítica leva ao reconhecimento de que 

a ciência e a tecnologia são 

empreendimentos humanos, complexos e dinâmicos, que envolvem valores 

e, portanto, suscitam diferenças de opinião entre os cidadãos (controvérsias) 

de acordo com as suas crenças e os seus princípios. Acreditam que as 

controvérsias sociocientíficas não podem ser resolvidas apenas numa base 

técnica, porque envolvem outras dimensões: hierarquias de valores, pressões 

sociais, problemas financeiros, etc. Na sua opinião, a controvérsia e a 

discussão constituem parte integrante da ciência e da tecnologia. 

(Reis, 2013) 

 

A relação complexa e íntima entre os produtos tecnológicos consumidos pelo 

homem, os processos da sua produção, os valores que a rodeiam e a biosfera devem ser 

mostrados aos alunos. As QSC, sobretudo se forem centradas no âmbito da tecnologia, 

devem ser capazes de mostrar que são as pessoas que escolhem o seu estilo de vida e que 

determinam um sentido para o mundo. Deste modo, está nas mãos dos cidadãos a escolha 

de uma tecnologia adequada, devendo rejeitar qualquer equipamento tecnológico que 
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viole princípios ético-morais, que explore as desvantagens dos grupos minoritários ou 

que tenha um impacte adverso no ambiente. A educação em ciência para uma ação 

sociopolítica é, assim, uma clarificação de valores e de mudança de valores (Hodson, 

2003). 

Os alunos que sejam capazes de considerarem as QSC, que envolvem aspetos 

morais, políticos e ambientais, e de tomarem acerca delas decisões refletidas terão 

alcançado, segundo Zeidler e Keefer (2003), um nível funcional de LC. Este nível de LC 

proporcionará a base necessária para a ação sociopolítica que se defende como promotora 

de mudança efetiva para um mundo mais justo, alcançando-se, assim, uma literacia que 

Hodson (2003) adjetiva de crítica científica e tecnológica. 

 

Argumentação 

Os ambientes de aprendizagem com QSC tendem a envolver os alunos em 

processos de análise de dados, de raciocínio, argumentação e tomada de decisão (Sadler, 

2009). A argumentação é uma prática discursiva com a qual se pretende aumentar ou 

diminuir a aceitabilidade de posições controversas. De acordo com Toulmin (1958, citado 

por Evagorou & Osborne, 2013), o termo argumento refere-se a um conjunto de 

afirmações, dados, justificações e suportes que contribuem para o conteúdo de um 

argumento. Para outros, a argumentação é considerada uma atividade social e verbal 

(escrita ou oral) que acontece quando se justifica ou se defende uma posição perante uma 

audiência (van Eemeron et al., 1996, citados por Evagorou & Osborne, 2013). Pode, 

portanto, ser considerada como um processo de construção social de conhecimento, em 

que as pessoas coletivamente discutem e decidem aquando da construção de 

conhecimento social partilhado. Considerando uma noção de argumentação associada a 

aspetos dialéticos e sociais, Larrain, Freire e Howe (2014), baseados em diversos autores, 

referem que a argumentação está presente quando duas ou mais pessoas, que sustentam 

posições opostas acerca de uma questão, tentam chegar a acordo; ou quando, ao tentar 

compreender uma questão, uma única pessoa sustenta pontos de vista em conflito, 

articulando diferentes ideias acerca dela, podendo ser contrastantes; ou ainda que a 

argumentação, não dependendo da formulação explícita de posições contrárias, ocorre 

quando surge uma mera justificação, podendo considerar-se que a justificação aparece 
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quando a pessoa se apercebe da fragilidade de uma opinião, sendo, por isso, um indicador 

de argumentação, pois surge associada à força relativa de opiniões alternativas. 

O trabalho dos cientistas passa por argumentar no domínio público através de 

jornais, conferências, e os media em geral. É através deste processo de testes e críticas às 

suas afirmações que se mantém, de algum modo, controlada a qualidade da ciência. A 

educação em ciência deve envolver os jovens com as afirmações produzidas pela ciência 

que está a ser feita, deve dar acesso a estas formas de argumentar e às suas práticas 

discursivas, promovendo atividades apropriadas de sala de aula. É apenas através destas 

práticas de socialização dos jovens com as normas do argumento científico que eles 

poderão ganhar confiança na sua utilização e compreender mais profundamente a sua 

função e o seu valor. A oportunidade de construir e reconstruir o conhecimento pessoal 

de alguém através de um processo de argumento dialógico pode representar uma mudança 

conceptual no processo ensino-aprendizagem. Estas ocasiões acontecem quando numa 

aula de ciências, perante um problema, o professor orienta uma discussão no sentido de 

identificar diferentes linhas de pensamento e convida os alunos a avaliá-las e a chegarem 

a um acordo. São estas oportunidades que levam os alunos a trabalharem argumentos, 

usando o raciocínio que lhes dá a prática necessária para desenvolver as suas 

competências (Driver et al., 2000).  

A argumentação no contexto de uma QSC, designando-a de argumentação 

sociocientífica, difere de argumentação científica. A argumentação científica é a ligação 

entre proposições e dados através de justificações ou a avaliação de proposições à luz da 

evidência empírica ou teórica (Jiménez-Aleixandre & Erduran, 2007); a argumentação 

sociocientífica depende não apenas do conhecimento científico, mas também da aplicação 

de valores éticos e morais e da identidade pessoal (Evagorou & Osborne, 2013). Uma das 

principais diferenças entre estes dois tipos de argumentação é que na argumentação 

sociocientífica não existem soluções claras e definidas e as soluções propostas não são 

exclusivamente determinadas por evidência empírica ou teórica (Sadler, 2011, citado por 

Evagorou & Osborne, 2013). 

Compreender um argumento e a base epistemológica do conhecimento 

científico, identificar o conhecimento científico subjacente a uma questão, distinguir entre 

questões científicas e sociocientíficas, reconhecer que valores e perspetivas pessoais e 

sociais devem estar presentes na tomada de decisão em ciência e avaliar evidência a partir 
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de diferentes pontos de vista são competências fundamentais na discussão de QSC que 

permitem analisá-las e trabalhá-las de modo a tomar uma decisão (Cross & Price, 1992; 

Ratcliffe, 1996, citados por Driver et al., 2000). Os alunos devem compreender a base 

racional para a sua ação e, para isso, devem trabalhar através de questões até chegarem a 

uma posição consistente e aceitável que possa ser defendida de modo persuasivo e que 

tenha vários pontos de vista em consideração (Geddis, 1991, citado por Driver et al., 

2000). Apesar do papel relevante dos valores e das perspetivas pessoais ou sociais, só 

com a capacidade de chegar a uma posição baseada na razão e na evidência, o aluno 

desenvolve independência intelectual (Munby, 1980, citado por Driver et al., 2000), 

embora Norris (1997, citado por Driver et al., 2000) considere que a independência 

intelectual corresponda ao Santo Graal da educação em ciência, ou seja, que é inatingível. 

No entanto, preconiza que, a educação em ciência deve preocupar-se com os modos de 

argumentação e com a epistemologia da ciência, para que consiga desenvolver a literacia 

científica. 

Considerando o contexto de discussão de uma QSC que tenha o objetivo de 

chegar a uma tomada de decisão, faz sentido considerar o argumento dialógico, ou seja, 

o argumento construído de modo colaborativo entre dois ou mais participantes ou o que 

é produzido por uma pessoa, tendo em conta outros participantes, outras afirmações, quer 

para as sustentar, quer para as refutar (Jiménez-Alexandre & Pereiro-Muñoz, 2005). 

A abordagem de QSC proporciona uma aprendizagem colaborativa e oferece 

uma possibilidade elevada de os alunos participarem (Sadler, 2011, citado por Evagorou 

& Osborne, 2013). Num estudo de caso com dois pares de alunos envolvidos em 

argumentação colaborativa, no contexto de uma QSC, Evagorou e Osborne (2013) 

estudaram as diferenças na interação dos dois pares e identificaram quatro indicadores 

associados a uma boa argumentação: 1) a negociação de significados, ou seja, a conversa 

exploratória na intenção de chegar a uma compreensão partilhada; 2) a formulação de 

questões centradas em ideias-chave; 3) a preocupação com a estrutura do argumento, 

usando um processo metacognitivo, associado a uma competência reflexiva; 4) o número 

de propostas de solução avançadas durante a discussão que, sendo maior, oferecia mais 

oportunidades de discussão de diferentes pontos de vista, ganhando o argumento uma 

melhor estrutura. Estes autores, baseados nos seus resultados e na literatura, afirmam que 
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as diferenças na argumentação podem dever-se essencialmente ao envolvimento do grupo 

com o problema e ao grau de concentração conjunta em cada tópico de discussão. 

 

Processos de raciocínio na abordagem de QSC 

o Raciocínio formal e informal 

O conhecimento científico tem sido produzido com processos de dedução ou de 

indução para chegar a conclusões, que o diferenciam de outras formas de produção de 

conhecimento do mundo (Curd & Cover, 1998, citado por Sadler, 2004a). Têm surgido 

propostas de modelos de mudança e de progresso científico, alternativos ao modelo de 

raciocínio formal, que consideram uma construção de conhecimento que utiliza um 

raciocínio informal. Kuhn (1962, citado por Sadler, 2004a) considera que os períodos de 

mudança de teoria são períodos tumultuosos em que os juízos de cientistas competem 

com juízos de outros pensadores que utilizam critérios diversos que podem incluir 

influências sociais. O autor afirma que o raciocínio formal, apesar de desempenhar um 

papel muito significativo na construção de conhecimento, não é a única via para essa 

construção. De facto, os resultados em ciência utilizam uma linguagem da lógica e do 

raciocínio formal, partindo de premissas fixas e inalteráveis. No entanto, estes resultados 

são produzidos por raciocínio informal, partindo de premissas que vão mudando à medida 

que vai surgindo nova informação. Deste modo, é necessário ponderar causas e 

consequências, prós e contras, posições e alternativas, características do raciocínio 

informal, ou seja, é imprescindível gerar posições e avaliá-las, sobretudo quando as 

questões são de natureza complexa e não têm uma solução clara. Neste processo de 

aplicação do raciocínio informal trabalham-se competências de argumentação, 

conceptualizações de natureza da ciência, avaliação de informação e desenvolvimento da 

compreensão conceptual de conteúdo científico (Sadler, 2004a). 

Kuhn (1993) considera que as questões sociocientíficas são um excelente meio 

para a aplicação do raciocínio informal, pois, por definição, são questões complexas, de 

final aberto, muitas vezes controversas e sem respostas definitivas. Num estudo sobre os 

percursos de raciocínio informal em QSC, Sadler (2004a) categorizou as orientações de 

raciocínio como racionalista, emotivo e intuitivo. Ao raciocínio racionalista associou o 

pensamento racionalista, fundado na lógica positivista; ao emotivo associou a perspetiva 

de preocupação em que a empatia e preocupação com o bem-estar dos outros guiavam as 
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decisões ou as ações; ao intuitivo associou a reação imediata ao contexto de um cenário 

em particular, que não tinha de ser explicada em termos racionais. Verificou que surgiam 

percursos com mais do que uma dessas orientações em simultâneo. 

Para responder a QSC, podem ser utilizados argumentos válidos, ainda que 

opostos, construídos a partir de múltiplas perspetivas. Assim, como os cientistas 

empregam raciocínio informal para construírem ideias acerca do mundo natural, o 

cidadão comum utiliza também o raciocínio informal para trazer clareza às decisões 

controversas que enfrentam. Os cidadãos de uma sociedade democrática construída com 

base na ciência e tecnologia são constantemente confrontados com questões 

sociocientíficas e os processos de raciocínio informal permitem-lhes aceder a estas 

questões, formular posições e fornecer evidência que a fundamenta (Sadler, 2004a). 

Estas questões são um excelente veículo para os professores estimularem o 

crescimento intelectual e social dos seus alunos, exigindo-se que pensem por si próprios, 

proporcionando-lhes oportunidades para se envolverem em raciocínio informal, 

nomeadamente na contemplação de evidências e de dados e a exprimirem-se através da 

argumentação (Sadler, 2004a). 

 

o Raciocínio moral 

As QSC são equacionadas com considerações éticas e a construção de juízos 

morais acerca dos tópicos científicos através da interação social e do discurso. Segundo 

Zeidler e Keefer (2003), o raciocínio moral é baseado em características de processos de 

pensamento durante todas as diferentes fases de desenvolvimento e reflete a interpretação 

individual das regras e princípios em situações de conflito. Quando se escolhe entre várias 

alternativas numa dada situação, apela-se ao raciocínio moral, através de uma estrutura 

mental global que nasce a partir das interações entre os indivíduos e o seu meio. Os juízos, 

quando formulados em situações de conflito moral, proporcionam um compromisso 

decisivo com a ação, ou seja, a ação justifica-se pela aplicação de uma regra ou princípio 

que deve ser respeitado. 

Os processos psicológicos que envolvem um comportamento moral, segundo 

Rest et al. (1986, citado por Sadler, 2004b), são quatro. O primeiro componente, a 

sensibilidade moral, inclui uma interpretação da situação particular, ou seja, a 

identificação de que ações são possíveis na situação, quais as partes envolvidas e como 
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poderão ser afetadas pelas consequências da ação. O segundo componente, o juízo moral 

acerca de como a ação é moralmente correta ou justa, escolhendo-se uma possível linha 

de ação de acordo com o que se deve fazer naquela situação. O terceiro componente, a 

motivação moral, dá prioridade aos valores morais sobre os valores pessoais na intenção 

formada de fazer o que é moralmente correto, ou seja, são os valores que motivam os 

indivíduos a atingir os objetivos e a guiar o seu comportamento. O quarto componente, o 

caráter moral, implica ter coragem e competências de ação para levar a cabo uma linha 

de ação, mesmo que sob pressão. 

As QSC são um contexto de desenvolvimento da sensibilidade moral, no sentido 

em que é essa sensibilidade que permite que o aluno possa reconhecer na questão a 

presença de aspetos morais a considerar quando avalia os prós e os contras da questão. 

Proporcionam um processo de encorajar os indivíduos a pensar acerca do que devem 

fazer. Não se pretende com um currículo de QSC prescrever regras de comportamento, 

mas sim desenvolver a consciência através do exercício de um juízo reflexivo ou auto-

avaliativo que conduzirá a um raciocínio moral. Zeidler e Keefer (2003) afirmam que, 

antes dos alunos se envolverem em raciocínio científico ou mesmo raciocínio moral, 

devem desenvolver a natureza reflexiva da consciência. Mas, antes da consciência está a 

prudência que Green (1988, citado por Zeidler & Keefer, 2003) considera ser mais 

primitiva e natural que a moralidade. Ser prudente, no sentido de o indivíduo ser capaz 

de procurar o seu próprio interesse, não é algo que tenha de ser ensinado. As pessoas 

podem ter de aprender o que é o seu próprio interesse e até como chegar a esse objetivo, 

mas não precisam de aprender que devem perseguir os seus interesses, pois fazem-no 

naturalmente. Já o ser moral, entendido como o indivíduo ser capaz de exercitar a natureza 

reflexiva da consciência, requer educação. A prudência pode, no entanto, segundo 

Margalit (2002, citado por Zeidler & Keefer, 2003), ser associada a uma introspeção que 

envolve uma natureza reflexiva ou avaliativa. Neste sentido, requer uma capacidade de 

olhar para trás, compreender as experiências anteriores numa retrospetiva contextual que 

contribui para uma ética de memória coletiva socialmente partilhada. Esta memória 

coletiva requer uma cultura de empatia com o passado da humanidade para construir 

ligações emotivas com o presente e o futuro e proporciona a fundação de compromissos 

morais com a humanidade. As práticas de sala de aula devem reconhecer estes dois 

sentidos para o conceito de prudência. O currículo baseado em QSC será uma forma de 
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descobrir os interesses dos alunos, do que pode evocar possíveis afrontas ao seu sentido 

de ordem social no mundo e de fornecer oportunidade de examinar dados passados e de 

tender para uma tomada de decisões acerca de futuras consequências (Zeidler & Keefer, 

2003). Permitirá aos alunos formularem as suas próprias opiniões em questões 

importantes, estabelecendo as suas próprias posições de valor que podem não coincidir 

com a visão “oficial” ou do manual. Centra-se na clarificação dos valores, no 

desenvolvimento de sentimentos fortes acerca das questões e no pensamento ativo acerca 

do que significa agir sensatamente, de modo justo e correto em contextos particulares 

sociais, políticos e ambientais (Beck, 1990), promovendo-se, desta forma, a auto-estima 

e o bem-estar pessoal de cada indivíduo. No entanto, associando este bem-estar ao 

respeito pelos direitos dos outros, a confiança mútua, a busca de justiça, tomada de 

decisão cooperativa e resolução criativa de conflitos entre indivíduos, dentro e entre 

comunidades pelo mundo fora, faz-se acreditar que as vozes alternativas podem e devem 

ser ouvidas de modo a que as decisões em ciência e tecnologia reflitam bom senso e 

justiça, mais do que interesses poderosos e sectários (Maxwell, 1984, 1992, citado por 

Hodson, 2003). 

Resultados de vários estudos analisados por Sadler e Zeidler (2005) mostram a 

influência significativa das experiências pessoais e das considerações emotivas, uma 

tendência para um enfoque em considerações sociais, a primazia da moralidade e 

variabilidade nas perceções da complexidade inerente a QSC. Num desses estudos, 

verificou-se que os alunos, para entenderem o dilema com que se viam confrontados e a 

partir daí construírem o seu argumento, usavam as suas próprias experiências. Por outro 

lado, as considerações emotivas estão fortemente associadas à forte influência das 

emoções na forma como os alunos estruturam e respondem às questões éticas. A 

importância do domínio afetivo no envolvimento dos alunos, os papéis da empatia ou da 

simpatia são de particular interesse na exploração de QSC, proporcionando as emoções 

um efeito facilitador no envolvimento dos alunos com as QSC (Sadler & Zeidler, 2005). 

 

Tomada de decisão 

Uma competência crucial para o desenvolvimento de QSC em educação é a 

participação em processos de tomada de decisão. Os alunos devem ser capazes de lidar 

com multicritérios em situações de tomada de decisão. Como não é apropriado os 
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professores julgarem as opiniões dos alunos, o foco deve ser no raciocínio dos alunos ao 

chegarem às suas conclusões (Ratcliffe & Grace, 2003). Um modelo teórico da tomada 

de decisão usado num estudo realizado por Gresch et al. (2013) refere que, numa primeira 

fase, é reunida toda a informação relativa aos domínios do conteúdo da questão para 

descrever a situação de tomada de decisão e gerar as opções possíveis. Depois, as 

características e consequências de cada opção são explicitamente descritas de acordo com 

critérios relevantes. Geradas as opções, o decisor considera evidências a favor e contra 

cada opção para chegar às suas conclusões. Este processo pode envolver o uso implícito 

ou explícito de uma regra de escolha. Contudo, as situações complexas de tomada de 

decisão são cognitivamente exigentes porque têm de ser consideradas grandes 

quantidades de informação e valores pessoais ao mesmo tempo que se faz uma avaliação 

dos prós e dos contras. Ratcliffe (1997, citado por Gresch et al., 2013) descobriu que 

estruturar o processo de tomada de decisão ajudava os alunos a identificar os critérios 

relevantes da tarefa de tomada de decisão e a discutir os prós e contras em detalhe. Os 

alunos seguiam um guião de processos de tomada de decisão de seis passos. Listavam 

opções, listavam os critérios relevantes, reuniam toda a informação, avaliavam as 

vantagens e desvantagens, chegavam a uma conclusão e reviam a conclusão tendo em 

vista a tomada de decisão. Apesar de os alunos não terem utilizado todos os aspetos do 

guião e não terem discutido de modo sistemático as opções opostas, esta estrutura foi 

considerada útil para os ajudar no processo de tomada de decisão. 

Para tomar uma decisão pensada é preciso mais do que apresentar uns quantos 

argumentos válidos e claros. A tomada de decisão requer que se faça um inventário dos 

critérios relevantes e que estes sejam usados na avaliação das alternativas. As situações 

de tomada de decisão, normalmente, consistem num conjunto de opções possíveis que 

podem ser descritas, tendo em conta diferentes critérios relevantes para o processo de 

tomada de decisão (Kortland, 1996). 

No modelo dos valores aditivos pesados, toda a informação disponível é usada 

para avaliar a qualidade global de cada opção. Além disso, os critérios mais importantes 

afetarão mais a decisão do que os menos importantes. Este modelo assume que há opções 

igualmente legítimas e que o decisor tem em conta toda a informação. Ao contrário da 

estratégia compensatória, na qual os benefícios e prejuízos se compensam uns aos outros 

(Jungermann et al., 2005, citados por Gresch et al., 2013), as estratégias não 
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compensatórias descrevem um comportamento de tomada de decisão onde as opções 

inaceitáveis são eliminadas. Então, as desvantagens não são compensadas por outras 

vantagens. De acordo com o modelo da eliminação por aspetos (Jungermann et al., 2005; 

Payne et al., 1998, citados por Gresch et al., 2013), as opções são excluídas se não chegam 

ao patamar mínimo em relação ao critério mais importante. O segundo critério mais 

importante é usado para excluir outras opções. Este processo é repetido até que permaneça 

uma única opção. Frequentemente, as estratégias de tomada de decisão são combinadas 

para se chegar a uma conclusão. Payne et al. (1998, citados por Gresch et al., 2013) 

afirmam que as decisões, que são inteiramente ou em parte baseadas em procedimentos 

não compensatórios, são fundadas em parte em considerações racionais, mas também são 

baseadas na heurística usada para simplificar a decisão. No contexto do juízo moral, Haidt 

(2001, citado por Gresch et al., 2013) avança um pouco mais, afirmando que a maior parte 

das decisões éticas são em primeiro lugar baseadas na intuição, mais do que em 

considerações racionais. De acordo com o modelo social-intuicionista, o raciocínio é 

normalmente uma construção a posteriori usada para justificar um juízo inicial. Kortland 

(1996) verificou que os alunos, nas argumentações que fazem no seu dia-a-dia, já utilizam 

critérios na avaliação de alternativas, embora a gama de critérios, a sua validade, a clareza 

e a aplicação desses critérios, deixem bastante a desejar. Mesmo nos casos em que surgem 

mais critérios, aquele ao qual é atribuído maior peso no final é o mesmo que usaram no 

início, e daí que os alunos não vejam grande necessidade de explicitar todos os critérios, 

exceto o ou os que lhes parecem mais importantes, ou seja, na prática os alunos utilizam 

na sua tomada de decisão um modelo baseado na intuição. 

Apesar dos processos atuais de tomada de decisão poderem ser intuitivos e 

poderem levar a resultados satisfatórios, as decisões intuitivas não são consideradas as 

melhores de um ponto de vista normativo para todos os tipos de decisões. Podem ter 

consequências desastrosas, o que é especialmente verdade nas situações de tomada de 

decisão complexas, como as das QSC. Nestas, uma decisão sistemática é considerada 

mais adequada do que uma baseada na heurística (Gresch et al., 2013). Então, os modelos 

que descrevem o comportamento atual de tomada de decisão podem ajudar os educadores 

a desenhar ambientes de aprendizagem que conduzam a melhorias nos processos de 

tomada de decisão dos alunos (Haidt, 2001; Payne et al., 2008, citados por Gresch et al., 

2013). Tendo em conta as QSC, as tarefas de tomada de decisão com as opções 
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igualmente legítimas deviam apenas ser resolvidas usando processos que equilibram os 

aspetos positivos e negativos. Contudo, nem todas as tarefas de tomadas de decisão têm 

opções igualmente legítimas. Se as soluções possíveis que envolvem as QSC não atingem 

o limite mínimo nos domínios relevantes da questão em causa, pode ser usada uma 

estratégia não compensatória ou mista. Concluindo, os diferentes tipos de tarefas de 

tomada de decisão exigem diferentes estratégias de tomada de decisão para que se consiga 

resolver adequadamente o conflito (Gresch et al., 2013). 

De acordo com o resultado de um estudo de Sadler e Zeidler (2005), os alunos 

utilizam, na tomada de decisão de QSC, uma estratégia consequencialista (decisão 

baseada numa avaliação das consequências da QSC) ou então baseada em princípios de 

raciocínio moral. Além disso, demonstraram uma tendência para se apoiarem em 

emoções e intuições morais, enquanto procuram a resolução dos cenários sociocientíficos. 

 

Ativismo 

O cidadão comum é e será cada vez mais confrontado com os produtos da ciência 

na tecnologia que é colocada ao seu dispor, é obrigado a opinar sobre matérias que giram 

à volta do conhecimento científico e/ou tecnológico. Quem não tenha acesso a esse 

conhecimento ou a uma compreensão básica, ficará vulnerável e suscetível de ser 

facilmente enganado no exercício dos seus direitos cívicos, contribuindo para os 

interesses de grupos ou empresas que, contando com a falta de conhecimento dos 

cidadãos, arquitetam artifícios que os induzem a agir como lhes interessa. Além disso, a 

força crescente de grandes grupos económicos tem exercido pressão nas políticas de 

educação em ciência, advogando um currículo que forme pessoas tecnologicamente 

capazes, submissas, com flexibilidade e disponíveis, para que a economia possa crescer 

(Hodson, 2003). A implementação de “Metas Curriculares” no Ensino Básico e 

Secundário em Portugal, equivalentes aos Standards de muitos países, é disso exemplo. 

No texto de enquadramento dessas metas, o Ministério da Educação e Ciência refere o 

que motivou a sua construção – a avaliação do sistema de ensino. 

A necessidade de construir metas curriculares é sentida pelos países que 

procuram uma aproximação de políticas educativas, com particular destaque 

para as de avaliação dos sistemas de ensino, através de programas como o 

PISA, o TIMSS, e o PIRLS. 
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Segundo Hodson (2003), este tipo de standards é desenhado com o propósito de 

aumentar a competitividade, ou seja, para formar indivíduos preparados para competir 

numa economia global e num mundo em rápida mudança. Bencze (2011) discute o tipo 

de pessoa que se forma num contexto desta natureza, afirmando que se está a formar para 

ser, não uma pessoa capaz de reconstruir a sociedade e o futuro, mas apenas um mero 

consumidor sem sentido crítico. Trata-se de oferecer aos jovens um currículo e uma 

escola que tem como linguagem corrente a economia global, sempre crescente, a 

tecnologia como sinónimo de progresso, sem questionar acerca da sua “bondade”, e a 

competição. Trata-se de formar para uma sociedade em que a unidade base é o indivíduo 

e não uma comunidade. 

Questiona-se se será este o tipo de educação que poderá levar à resolução de 

problemas quer da sociedade, como a pobreza, a injustiça, o terrorismo, as guerras, quer 

do ambiente, como o buraco do ozono, o aquecimento global, a perda de biodiversidade, 

entre outros. Hodson (2003) sustenta que estes problemas poderão ser resolvidos, mas 

com um conceito de LC cuja principal preocupação esteja muito para lá de conhecimento 

e de competências científicas e se centre na clarificação de problemas e na capacidade de 

negociação de soluções em diálogo aberto e com capacidade crítica, dando oportunidade 

à participação ativa na sociedade, usando com toda a propriedade os mecanismos 

democráticos para uma mudança efetiva.  

Tomkins (1998) refere que Durkheim reconhecia que as sociedades têm mais 

capacidade de se afastar das forças que pretendem destruí-las quando existe uma base 

ampla, constituída por grupos sociais que trabalham para influenciar a sociedade em geral 

e que produzem um efeito real. Considerava que os governos que, ao centralizarem o 

poder, menosprezam e ridicularizam instituições como sindicatos, associações 

profissionais, professores ou a voz das comunidades, podem muitas vezes constituir um 

obstáculo a mudanças sociais construtivas. Assim, para uma mudança efetiva, as 

comunidades de prática, entre outros grupos sociais, podem constituir-se como um meio 

para a mudança na sociedade e no ambiente e, segundo Sadler (2009), todos os alunos 

deviam ter oportunidade de participar nessas comunidades como uma vertente da sua 

educação em ciência. Esta ideia vem em linha com o currículo advogado por Hodson 

(2003) que introduz a necessidade de educar os alunos para a ação fundamentada, o que 
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é evidenciado no último dos quatro níveis de sofisticação da estrutura do currículo que o 

autor advoga: 

 Nível 1: Apreciar o impacte social das mudanças científicas e tecnológicas, 

e reconhecer que a ciência e tecnologia são, de algum modo, culturalmente 

determinadas. 

 Nível 2: Reconhecer que as decisões acerca do desenvolvimento científico 

e tecnológico são tomadas para servir interesses particulares e que os 

benefícios que chegam a alguns acontecem à custa do prejuízo de outros. 

Reconhecer que o desenvolvimento científico e tecnológico está 

indissociavelmente ligado à distribuição de riqueza e de poder. 

 Nível 3: Desenvolver a própria visão e as próprias posições de valores 

subjacentes. 

 Nível 4: Preparar para a ação e agir. 

O ensino baseado em questões sociocientíficas controversas tem um poder 

significativo para desenvolver o currículo de Hodson (2003), pelo menos até ao terceiro 

nível de sofisticação, sendo muito menos comum solicitar um envolvimento em ações 

relacionadas com as QSC (Bencze & Sperling, 2012). No entanto, Hodson (2003) advoga 

que o conhecimento alcançado com o envolvimento em QSC deve ser consequente e 

trazer a responsabilidade e o compromisso para a ação. Bencze e Alsop (2009) sugerem 

algumas formas de ação que os alunos podem desenvolver, como por exemplo: educar os 

outros através de posters, panfletos ou outros meios de divulgação, exercer pressão 

através de petições ou cartas e proceder a melhorias pessoais.  

Muitas são as razões para os alunos normalmente não se envolverem neste tipo 

de ações. Hodson (2003) avança uma razão possível associada à ideia de que é mais fácil 

falar do que fazer. Mas, tal como referem Bencze e Carter (2011), a tendência do sistema 

de ensino, nomeadamente o das ciências, é promover o individualismo, o que é 

contraditório com ações do indivíduo em prol da comunidade. Considera este autor que a 

necessidade neoliberal de competição é promovida pela escassez de recompensas aos 

alunos e a forma como se distribuem essas recompensas, utilizando instrumentos 

estandardizados de avaliação de todos os tipos, levam os alunos a pensar que há 

claramente “vencedores” e “vencidos”. Esta individualização da aprendizagem pode 

limitar as perspetivas dos alunos acerca das suas capacidades de contribuir para o bem 

comum (Bencze & Carter, 2011) e levar ao desânimo perante eventuais pequenos 

contributos para a construção de um mundo mais justo. Assim, contrariando esta 

individualização da aprendizagem, Hodson (2003) considera que, quanto mais cedo os 

alunos se envolverem em ações na comunidade, melhor a sua condição para exercerem 
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os seus direitos de cidadãos numa democracia participada. A educação, segundo o autor, 

deve ser um empreendimento ativo, crítico e politizado ao longo da vida que transcende 

as fronteiras das salas de aula e das escolas. Para Reis (2013), a realização de iniciativas 

de ativismo coletivo (fundamentado em investigação/pesquisa) permitirá que os alunos 

desenvolvam as capacidades e as atitudes necessárias à sua libertação do controlo 

hegemónico dos especialistas e das empresas. O objetivo principal das atividades 

educativas deixa de ser a aprendizagem exclusiva de um corpo de conhecimento 

científico, sem qualquer referência ao contexto, aos processos envolvidos na sua criação 

e à sua relevância social. Para este autor, a ação sociopolítica implica práticas educativas 

fortemente centradas nos alunos e nos problemas sociais com que se confrontam. O foco 

desvia-se do professor para a pesquisa feita pelos alunos, para atividades de discussão 

que procuram a solução para os problemas e tomada de decisão e para iniciativas de 

ativismo fundamentado, contribuindo para uma tomada de consciência de que a sua ação 

pode marcar a diferença ou provocar mudança. Com este tipo de práticas educativas, 

reconhece-se, ainda, que as decisões sobre QSC não devem ser um exclusivo de 

especialistas e que os cidadãos, desde que se fundamentem e utilizem práticas 

democráticas, têm o direito e o poder de intervenção (Reis, 2013). Assim, a participação 

nestas iniciativas de ativismo conduzem os alunos à perceção do seu poder de 

intervenção. Tendo consciência de que são agentes de mudança, serão capazes de exigir 

e de exercer uma cidadania participativa e fundamentada e também de exigir justiça social 

e ética nas interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (Reis, 2013). 

Através destas práticas, as crianças e os jovens são considerados como “cidadãos” e não 

como “futuros cidadãos” (Invernizzi & Williams, 2009, citados por Reis, 2013). Poder-

se-á afirmar que se desenvolve nos alunos um processo de empowerment, se se considerar 

este como  

um processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e de 

instrumentos pelos indivíduos, grupos e comunidades, em si mesmos e no 

meio envolvente, que se traduz num acréscimo de poder – psicológico, 

sociocultural, político e económico – que permite a estes sujeitos aumentar a 

eficácia do exercício da sua cidadania”. 

 (Pinto, 1998, citado por Pinto, 2011, p. 50) 

O empowerment, segundo a autora, é estratégico e instrumental para a cidadania 

dos sujeitos, e em particular dos socialmente mais excluídos, visa melhorar o exercício 

do poder, através do exercício do poder. É poder em ação, com vista aos fins de cidadania 
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e de justiça social. É um processo pelo qual cada sujeito se torna parte verdadeiramente 

participante no seu destino individual e da comunidade de que faz parte e, por isso, o 

poder é entendido como uma capacidade de um sujeito agir com os outros sujeitos, de 

mobilizar as capacidades e recursos para um melhor funcionamento social e para 

melhorar e aumentar a sua capacidade de lidar com os problemas, capacitar-se para a ação 

e para a mudança, refletir sobre os seus relacionamentos e ligações com o mundo e agir 

sobre elas (To, 2007, citado por Pinto, 2011). 
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CAPÍTULO 3 

Proposta Didática 

Numa sociedade dominada pela hegemonia dos mercados que tem condicionado 

as tendências das políticas educativas, nomeadamente as da educação em ciência, importa 

aprofundar conhecimento sobre estratégias que: a) capacitem os alunos no sentido de 

desenvolverem a sua literacia científica e, de preferência, o tipo de literacia a que Hodson 

(2003) designa de literacia crítica científica e tecnológica; e b) mobilizem os alunos para 

ações que contribuam para o bem comum, através de oportunidades de aprendizagem que 

desenvolvam conhecimento científico e tecnológico e lhes permitam, na discussão e 

tomada de decisão, o conhecimento e clarificação dos seus valores para que sintam 

necessidade de agir na intenção de provocar mudança na sociedade. 

A proposta didática que se apresenta é estruturada de acordo com o esquema de 

desenvolvimento curricular em quatro níveis de sofisticação proposto por Hodson (2003), 

utilizando questões sociocientíficas controversas (QSC), próximas dos alunos no espaço 

e no tempo, na intenção de os envolver efetivamente nos problemas. Devido à sua 

controvérsia, por terem relevância na sociedade e por darem expressão a diferentes pontos 

de vista, as QSC têm um grande potencial para gerar interesse por parte dos alunos. Este 

tipo de contextos de aprendizagem, por dizerem respeito a problemas do dia-a-dia, com 

os quais os alunos se podem relacionar, contribuem para a sua motivação. Proporcionam 

o desenvolvimento dos seus próprios pontos de vista, ao mesmo tempo que desenvolvem 

conhecimento científico e permitem a consideração dos aspetos sociais, económicos, 

éticos e morais do problema, bem como a apreciação da forma como a ciência afeta as 

suas vidas (Sadler, 2009). 

É de ter em conta na abordagem de QSC que a compreensão conceptual pode ter 

um papel significativo na qualidade do raciocínio informal que os alunos elaboram 

(Sadler & Zeidler, 2005) e daí ser aconselhável, segundo Wu e Tsai (2011), a preocupação 

de facilitar essa compreensão conceptual. Para isso, ferramentas como a Internet podem 

ser úteis, tendo os autores demonstrado que essa utilização em atividades de pesquisa 
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guiada promove uma melhoria na construção de argumentos mais sólidos. Opta-se, por 

isso, por proporcionar guiões que orientam os alunos nas tarefas. 

O desenho das tarefas orienta-se por uma estratégia que implica um certo nível 

de envolvimento pessoal ou um compromisso da parte dos alunos, para que tenha um 

significado maior do que na circunstância de viverem as situações de modo impessoal, 

estando fora delas (Bailey & Watson, 2007). Ao mesmo tempo, pretende-se que os alunos 

tenham um papel ativo, que dê espaço para desenvolverem a sua capacidade criativa e a 

empatia com as situações criadas. A estratégia de role-playing, utilizada em grande parte 

das tarefas, além desta intenção, pretende oferecer aos alunos a oportunidade de 

explorarem o mundo e, de um modo ativo, através de questões que envolvem o papel da 

ciência na sociedade, muitas vezes marcado por conflitos de interesses relacionados com 

questões ambientais, económicas ou políticas, adquirirem competência para 

transformarem o mundo. Com esta estratégia, os alunos podem trocar argumentos e 

eventualmente educar-se uns aos outros (Odegaard, 2008).  

 

Enquadramento Curricular das Tarefas 

Na apresentação do programa curricular da disciplina de Física e Química A 

referem-se as três componentes da formação científica: a educação em Ciência, sobre 

Ciência e pela Ciência. O programa assume todas as vertentes, mas releva 

particularmente esta última componente: “A educação pela Ciência tem como meta a 

dimensão formativa e cultural do aluno através da Ciência, revalorizando objetivos de 

formação pessoal e social.” (p. 7). Refere que se trata de uma opção enquadrada no 

documento orientador do DES (Departamento do Ensino Secundário), a propósito da 

“concretização da educação dos jovens para o pleno exercício da cidadania democrática” 

(p. 7). Nas orientações para o ensino da Física e da Química é evidente a opção pela 

perspetiva CTS-A (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), não só por permitir uma 

compreensão global da complexidade do mundo, mas também porque, partindo de 

situações-problema do quotidiano dos alunos, se poderá atingir o objetivo de formação 

científica nas suas três componentes. É afirmado que se defendeu, na construção do 

programa de Física e Química A, a inclusão de conteúdos científicos permeados de 

princípios e valores, de relações entre experiências educacionais e experiências de vida, 
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de uma combinação de atividades de formatos variados, do envolvimento ativo dos alunos 

na busca de informação, de recursos exteriores à escola e de temas atuais com valor social, 

nomeadamente, problemas globais que preocupam a Humanidade. 

Partindo deste contexto curricular, definem-se os objetivos gerais que norteiam 

toda a proposta didática apresentada aos alunos no âmbito deste estudo, pretendendo-se 

desenvolver capacidades de comunicação de ideias oralmente e por escrito, de trabalho 

em grupo (na confrontação de ideias, clarificação de pontos de vista, argumentação e 

contra-argumentação), de resolução de questões que atravessam a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o ambiente, de tomada de decisão nessas questões e também promover o 

ativismo social dos alunos. É proposto aos alunos um conjunto de tarefas fundadas em 

QSC, tanto quanto possível relacionadas com situações reais ou realistas e próximas do 

quotidiano dos alunos. Utilizando, na maior parte dos casos, a estratégia de role-playing, 

os alunos são convidados a discutirem as questões sob diferentes pontos de vista, primeiro 

em pequeno grupo e depois em grande grupo. É solicitada aos alunos uma tomada de 

decisão no contexto da discussão. Por fim, os alunos devem agir junto da comunidade. 

Apresenta-se, em esquema (Quadro 3.1) as fases de desenvolvimento das tarefas. 

Na coluna da esquerda, apresenta-se a aplicação da estratégia de role-playing nas 

diferentes fases das tarefas que se desenvolvem com recurso a essa estratégia. 
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Quadro 3.1 – Fases de desenvolvimento das tarefas 

 

Role-Playing Fases de Desenvolvimento das Tarefas 

  

 

Identificação de 

diferentes papéis 

Documentação 

para o papel a 

desempenhar 

Preparação do 

papel a 

desempenhar 

Desempenho do 

papel 

Contributo do 

personagem 

Sem personagem 

QSC 

Discussão em 

pequeno grupo 

Discussão em 

grande grupo 

Tomada de decisão 

AÇÃO 

Pesquisa 

 Ponto de partida: 

notícia real ou cenário 

fictício com situação 

 Identificação de 

argumentos 

 Tomada de decisão do 

grupo 

 Identificação de critério de 

decisão 

 Documentação sobre 

diferentes pontos de vista 

da QSC 

 Argumentação de 

diferentes pontos de vista 

 Ponderação de argumentos 

 Promoção da mudança 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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O estudo desenvolve-se com 58 alunos distribuídos por duas turmas, cada uma 

com 29 alunos. Em cada turma, constituem-se sete grupos com três a cinco elementos. 

São desenvolvidas cinco tarefas. Em cada uma, utiliza-se a parte final de uma aula para o 

lançamento da tarefa e outras duas aulas: uma para o trabalho em pequeno grupo e outra 

para o trabalho em grande grupo. No Quadro 3.2 apresenta-se a estrutura de cada tarefa. 

Quadro 3.2 – Estrutura de cada tarefa 

FASES ATIVIDADE TEMPO MOMENTO 

1 Apresentação da QSC: 

 Leitura do artigo/cenário; 

 Distribuição de papéis/tarefas pelos grupos 

10 minutos Aula 

Grande grupo 

2 Pesquisa: 

 Documentação para a construção da argumentação a 

partir de sites disponibilizados no moodle ou de 

outras fontes 

 Extra-aula 

Individualmente ou 

em grupo 

3 Discussão em pequeno grupo: 

 Identificação de diferentes argumentos; 

 Tomada de decisão do grupo; 

 Preparação do representante do grupo ou do 

personagem a desempenhar na discussão de grande 

grupo 

45 a 60 

minutos 

Aula 

Pequeno grupo 

4 Discussão em grande grupo 45 a 60 

minutos 
Aula 

Grande grupo 5 Tomada de decisão 10 a 15 

minutos 

6 AÇÃO  Extra-aula 

Em pequeno grupo, 

mas de modo 

concertado com 

todos os grupos 

envolvidos 

 

O desenvolvimento das tarefas acontece no segundo e no terceiro períodos 

letivos, mais concretamente, entre janeiro e maio de 2014. 

 

Tarefa 1 

A tarefa 1, intitulada “Devem os leitores de mp3 ter limite de volume sonoro?”, 

relaciona-se com a temática do som. Pode ser enquadrada no programa de acordo com o 

disposto no Quadro 3.3. 
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Quadro 3.3 – Enquadramento curricular da tarefa 1. 

Tarefa 1 Devem os leitores de mp3 ter limite de volume sonoro? 

Unidade didática Comunicações 

Subunidade didática Comunicação de informação a curtas distâncias 

Objetivos de 

aprendizagem 

 Explicar o sinal sonoro como resultado de uma vibração de um meio 

mecânico; 

 Explicar o som ou qualquer onda mecânica como um fenómeno de 

transferência de energia entre partículas de um meio elástico, sem que 

exista transporte destas: 

o Identificar diferentes pontos do espaço com o mesmo estado de 

vibração, com base no significado de propagação ondulatória; 

o Associar a frequência de um sinal sonoro harmónico recebido 

pelo recetor à frequência da vibração que lhe deu origem; 

o Localizar frequências audíveis ao ouvido humano no espetro 

sonoro. 
 

O elevado volume sonoro com que os adolescentes e jovens adultos ouvem 

música com os leitores de mp3 é um problema cada vez mais frequente na sociedade 

atual. Este problema é seriamente agravado com o tempo prolongado de exposição a esse 

elevado volume de som. Em consequência destes comportamentos, constatam-se 

precocemente sérios prejuízos na saúde auditiva. A Comissão Europeia mostra interesse 

em controlar o problema, utilizando legislação que limita o volume de som dos leitores 

de mp3 vendidos na União Europeia. Alguns setores da sociedade estão a favor, outros 

contra. Há vários argumentos válidos de qualquer um dos lados. Não é fácil decidir, se se 

atender aos argumentos de cada uma das partes. Trata-se, por isso, de uma questão socio-

científica controversa. É este o ponto de partida para a tarefa 1. 

Pretende-se que os alunos discutam a questão considerando uma diversidade de 

argumentos tão ampla quanto possível. Deste modo, desenha-se a tarefa com recurso à 

estratégia de role-playing. Parte-se de uma notícia (fase 1) da BBC News “MP3 players 

face noise limits recommended by EU” sita em http://news.bbc.co.uk/2/hi/8410302.stm 

e constrói-se um quadro de personagens que, em princípio, podem adotar posições 

diferentes na discussão: a) um cientista que conhece a fisiologia do ouvido e sustenta nela 

a sua posição; b) o Presidente da Associação de Pais da Escola Básica (3.º ciclo) que 

representa os pais preocupados com a saúde auditiva dos seus filhos ainda muito pequenos 

para terem consciência dos problemas da exposição a um elevado volume de som com 

um leitor de mp3; c) um jovem adulto com 28 anos que tem perda auditiva parcial 

provocada por exposição habitual a volume de som elevado com auscultadores; d) um 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8410302.stm
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empresário de indústria de aparelhos móveis de som, que, embora mostre preocupações 

sociais, se preocupa em oferecer no mercado aquilo que mais vende, ou seja, o que dá 

prazer; e) um jovem de dezoito anos que gosta muito de ouvir música com som muito 

intenso; f) um adulto com perda parcial auditiva por razões que nada têm que ver com 

exposição a volume elevado de som, mas que, para ouvir música em condições aceitáveis 

para ele, o aparelho precisa de emitir som a intensidades elevadas. Inseriu-se no quadro 

de personagens um outro personagem que faz de moderador da discussão, que neste caso 

é um jornalista documentado que deve moderar a discussão dando a palavra aos diferentes 

elementos do painel de modo equilibrado e, de vez em quando, coloca questões fazendo 

de “advogado do diabo”. 

Para completar e aprofundar a análise do artigo, deve ser efetuada leitura e 

pesquisa de alguns sítios na Internet que se relacionam com a temática (fase 2) que foram 

disponibilizados no guião da tarefa e na plataforma moodle. Os alunos são convidados a 

procurar autonomamente outras fontes de informação adequadas. Depois, numa discussão 

de pequeno grupo, na fase 3, cada grupo deve preparar a participação na discussão, tendo 

em atenção as questões orientadoras que constam no guião da tarefa, tomando decisão e 

construindo a argumentação que suporta a tomada de decisão do personagem. Na fase 4, 

acontece a discussão de grande grupo em que os diferentes personagens discutem, 

argumentando e contra-argumentando, e tomam uma decisão (fase 5). Por fim, os alunos 

devem agir junto da comunidade (fase 6). Por ser a primeira tarefa do programa de tarefas, 

sugere-se que os alunos elaborem um folheto ou outro meio de divulgar a mensagem que 

considerem pertinente passar à comunidade. 

 

Tarefa 2 

A tarefa 2, intitulada “Uma antena de telemóveis na escola – Sim ou não?”, 

relaciona-se com a temática das radiações eletromagnéticas. Esta tarefa pode ser 

enquadrada no programa de acordo com o disposto no Quadro 3.4. 
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Quadro 3.4 – Enquadramento curricular da tarefa 2. 

Tarefa 2 Uma “antena de telemóveis” na escola – Sim ou não? 

Unidade didática Comunicações 

Subunidade didática Comunicação de informação a longas distâncias 

Objetivos de 

aprendizagem 

 Compreender as limitações de transmitir sinais sonoros a longas 

distâncias, em comparação com a transmissão de sinais eletromagnéticos, 

e consequente necessidade de usar ondas eletromagnéticas (ondas 

portadoras) para a transmissão de informação contida nos sinais sonoros. 

 Explicitar a necessidade de converter um sinal sonoro num sinal elétrico 

de modo a poder modular uma onda eletromagnética; 

 Reconhecer que parte da energia de uma onda incidente na superfície de 

separação de dois meios é refletida, parte é transmitida e parte é absorvida; 

 Explicar com base nos fenómenos da reflexão, refração e absorção da 

radiação na atmosfera e junto à superfície da Terra, as bandas de 

frequência adequadas às comunicações por telemóvel e transmissão por 

satélite; 

 Reconhecer a utilização de bandas de frequência diferentes nas estações 

de radio, estações de televisão, telefones sem fios, radioamadores, 

estações espaciais, satélites, telemóveis, controlo aéreo por radar e GPS e 

a respetiva necessidade e conveniência. 
 

O tema das radiações eletromagnéticas é atual e, dado o uso intensivo e 

extensivo, no espaço e no tempo, de telemóveis e a proliferação de estações-base de redes 

de comunicação móvel, é também muito pertinente. Coloca-se a dúvida acerca do 

eventual efeito nocivo da exposição a radiações eletromagnéticas para o ser humano. Há 

quem defenda que não trazem problemas, há quem defenda que podem causar danos à 

saúde. As posições adotadas poderão estar afetadas de alguns interesses alheios à defesa 

do consumidor e, portanto, nem sempre serem credíveis. 

Nesta tarefa, a controvérsia associada às radiações eletromagnéticas, 

relacionadas com as comunicações móveis, é abordada com recurso a role-playing. Os 

alunos são colocados perante uma situação fictícia, mas criada a partir de um contexto 

real e próximo dos alunos para que o envolvimento dos mesmos seja o mais intenso 

possível. A situação prevê o envolvimento dos alunos numa decisão que a direção da 

escola precisa de tomar, acerca da instalação de uma estação-base de uma rede de 

comunicações móveis, tendo como contrapartida um contributo para a sustentabilidade 

financeira da escola. A tarefa prevê uma discussão em grande grupo em que há diferentes 

papéis assumidos por diferentes grupos de trabalho: a) o presidente da associação de 

estudantes que mostra a ideia que motivou os alunos a apresentarem a proposta de 

instalação da antena e também o interesse em conhecer os detalhes necessários para que 
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possa assumir uma posição fundamentada; b) um Físico, especialista na área das radiações 

e sua interação no corpo humano, que, fundamentalmente, presta informação científica 

sobre o tema em causa e pode fazer uma recomendação devidamente fundamentada; c) o 

Engenheiro da Friendphone, empresa instaladora da antena, que vem mostrar os 

argumentos da empresa no processo e revela preocupação em explicar, do ponto de vista 

da empresa, dados sobre as radiações e a saúde; d) um representante da DECO que 

informa acerca dos estudos feitos pela DECO relacionados com a temática das radiações 

dos telemóveis e a saúde e que pode dar a sua opinião, como representante da defesa dos 

consumidores, sobre a atitude a adotar; e) um médico do Centro de Investigação do IPO 

de Lisboa que fornece dados objetivos sobre estudos que estabelecem a relação entre as 

radiações dos telemóveis e o cancro e que pode fazer uma recomendação sobre a atitude 

a adotar; f) um representante da SafeSpace, uma empresa que comercializa equipamento 

protetor de radiações. Este representante complementa a informação dada pelo Físico, 

mas de modo subtilmente tendencioso, mostrando a necessidade de aquisição de um 

aparelho protetor de radiações e explicando sinteticamente como funciona. Para 

apresentar o problema, moderar e conduzir a discussão, colocando questões, quando elas 

não existam ou quando se mostrar pertinente, no sentido de se atingir o máximo 

esclarecimento possível, está o presidente do conselho geral, interessado em tomar uma 

decisão fundamentada com a colaboração da comunidade. 

Para aprofundar a análise da situação apresentada, deve ser efetuada leitura e 

pesquisa de alguns sítios na Internet que se relacionam com a temática (fase 2). Depois, 

as fases 3, 4 e 5 decorrem tal como na tarefa 1. Por fim, os alunos devem agir junto da 

comunidade (fase 6). Opta-se por serem os próprios alunos a definir o público-alvo e a 

encontrar uma forma de agir junto da comunidade. 

 

Tarefa 3 

A tarefa 3, com o título “Inspeções às casas com bebés – Sim ou não?”, 

relaciona-se com a temática da segurança química e pode ser enquadrada no programa de 

acordo com o disposto no Quadro 3.5. 
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Quadro 3.5 – Enquadramento curricular da tarefa 3. 

Tarefa 3 Inspeções às casas com bebés – Sim ou não? 

Unidade didática Todas as unidades da componente de Química 

Subunidade didática Todas as atividades laboratoriais 

Objetivos de aprendizagem  Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde 

a segurança é fundamental na manipulação de material e de 

equipamentos. 

 

O tema da segurança no laboratório de Química é sempre de uma importância 

crucial para os alunos que o utilizam. É também importante que sejam capazes de 

relacionar com a segurança, em termos mais abrangentes, que deve ser tida em 

consideração no manuseamento e armazenamento de materiais tóxicos ou perigosos de 

uso doméstico. Neste contexto, para uma sensibilização mais eficaz, opta-se por utilizar 

uma situação real, partindo de uma notícia da Revista de Imprensa de 14 de junho de 

2012, do Diário de Notícias, intitulada “Ministério da Saúde quer inspeções às casas com 

bebés”, referindo que, na sequência de números muito elevados de acidentes domésticos 

com crianças até aos 4 anos, a Direção Geral de Saúde quer ir a casa dessas crianças para 

avaliar o risco de acidente. Trata-se de uma medida do Plano de Ação para a Segurança 

Infantil, em discussão pública, e que arrancará com projetos-piloto em alguns centros de 

saúde. 

Nesta tarefa, opta-se por não recorrer à estratégia de role-playing, tentando que 

os alunos se exponham mais diretamente. As fases 1 a 6, indicadas para as tarefas 

anteriores, decorrem com a apresentação da notícia, a pesquisa, a discussão em pequeno 

grupo, em que os alunos devem seguir as questões orientadoras e tentar chegar a uma 

tomada de decisão com a devida fundamentação e, depois, com a argumentação 

trabalhada em pequeno grupo, devem contribuir para a discussão final em grande grupo 

e aí devem tomar uma decisão. As questões orientadoras da discussão têm a função de 

permitir o alargamento e estimular a multiplicidade de argumentos. Depois de tomada a 

decisão, os alunos devem encontrar uma forma de agir junto da comunidade, escolhendo 

quem desejam atingir e como. 

 

 



37 
 

Tarefa 4 

A tarefa 4, de título “Uma fábrica de amoníaco no nosso concelho – Sim ou 

não?”, relaciona-se com a libertação de gases tóxicos ou de efeito de estufa. Esta tarefa 

pode ser enquadrada no programa de acordo com o disposto no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6 – Enquadramento curricular da tarefa 4. 

Tarefa 4 Uma fábrica de amoníaco no nosso concelho – Sim ou não? 

Unidade didática Química e Indústria: equilíbrios e desequilíbrios 

Subunidade didática O amoníaco, a saúde e o ambiente 

Objetivos de 

aprendizagem 

 Associar o contacto com o amoníaco no estado gasoso e em solução 

aquosa, a lesões graves na pele, nos olhos e nos pulmões, consoante o 

tempo de exposição e/ou a concentração. 

 Constatar que o amoníaco que é libertado para a atmosfera pode dar 

origem a nitrato e a sulfato de amónio, considerados matérias 

particuladas (PM10 e PM2,5) e a óxidos de azoto com implicações para 

a saúde e ambiente. 

 Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança 

é fundamental na manipulação de material e de equipamentos. 

 Adotar atitudes e comportamentos de segurança adequados à 

manipulação de produtos amoniacais comerciais. 

 

O tema da segurança no laboratório de Química, da libertação de gases tóxicos 

ou de efeito de estufa e dos seus efeitos na saúde e no ambiente impõem-se no mundo 

atual. Com o avanço tecnológico é fundamental o conhecimento acerca dos produtos que 

são colocados ao dispor da sociedade, da forma como devem ser utilizados, mas também 

dos efeitos que podem provocar na saúde e no ambiente. O programa de Física e Química 

A contempla este tipo de preocupações, tendo esta tarefa sido concebida para dar resposta 

à necessária sensibilização dos alunos em relação a esta temática. 

Numa sociedade em que a toda a hora nascem e desaparecem empresas, 

nomeadamente, quando estão envolvidas multinacionais em que o único objetivo é 

produzir para obter lucros, cada vez há menor preocupação com o bem-estar das 

populações e estas, por sua vez, estão mais carentes de bens essenciais, vendo-se muitas 

vezes impotentes e obrigadas a baixar os braços e a aceitar o magro pão que lhes chega 

às mãos, mesmo que, por vezes, “envenenado”. A indústria do amoníaco, em tempos 

promissora, com o abandono da agricultura, conheceu o seu fim em Portugal em 2007. 

No entanto, são conhecidas as notícias de um aumento, ainda que tímido, da agricultura 

em Portugal, atendendo a um regresso, algo forçado, de jovens e menos jovens, 
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possuidores de terrenos, às suas terras de origem para as cultivarem. Neste contexto, com 

algum otimismo, pode imaginar-se o cenário da abertura de uma fábrica de amoníaco que 

pode escoar o seu produto para a fábrica de adubos e talvez até exportar. 

Nesta tarefa, é então proposto um cenário fictício de uma empresa de adubos que 

pretende instalar uma fábrica de amoníaco. No entanto, existe um problema: a localização 

é no “nosso concelho”. A controvérsia associada às emissões de amoníaco e a eventuais 

acidentes no transporte e os perigos que constituem para a saúde pública é abordada a 

partir de um role-playing. O cenário considera o envolvimento dos alunos, enquanto 

cidadãos, numa decisão que devem tomar, de modo esclarecido, porquanto a autarquia 

pretende ter em conta a opinião da população de modo tão alargado quanto possível. A 

tarefa considera uma discussão em que há diferentes papéis assumidos por diferentes 

grupos de trabalho: a) o Administrador do Grupo JM, um gestor que defende a 

necessidade de instalação da fábrica do ponto de vista da empresa, mas também do país 

e da população; b) o Presidente da Câmara, um autarca que se mostra preocupado com as 

questões ambientais e de saúde pública, mas também manifesta uma grande preocupação 

com o desemprego e a necessidade de aproveitar esta oportunidade; c) o médico Delegado 

de Saúde Pública que explica e alerta para os riscos da exposição ao amoníaco; d) um 

membro do Instituto da Conservação da Natureza, um engenheiro do ambiente que se 

mostra extraordinariamente preocupado com os problemas ambientais que a fábrica 

causará e alerta para a necessidade de fortes exigências no controlo de poluição; e) um 

membro de uma Associação de Jovens Desempregados, um jovem sensível às questões 

ambientais, mas que representa um setor da sociedade que se encontra em necessidade de 

sobrevivência, estando, por isso, a favor da instalação da fábrica, embora não sem 

reservas ou exigências; f) um bombeiro especializado em produtos tóxicos e explosivos 

que alerta para o risco do escape, explosivo ou não, do amoníaco no caso de acidentes na 

fábrica ou mesmo no transporte do amoníaco; e g) o moderador da discussão que é um 

jornalista documentado que vai concedendo a palavra aos diferentes elementos do painel 

de modo equilibrado e, de vez em quando, coloca questões, fazendo de “advogado do 

diabo”. 

Para aprofundar a análise da situação apresentada, deve ser efetuada leitura e 

pesquisa de alguns sítios na Internet que se relacionam com a temática (fase 2). Depois, 

as fases 3, 4 e 5 decorrem tal como nas tarefas 1 e 2. Por fim, os alunos devem agir junto 
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da comunidade (fase 6). São os próprios alunos que definem o público-alvo e a forma de 

agir junto da comunidade. 

 

Tarefa 5 

A tarefa 5, intitulada “Água engarrafada ou água da torneira?”, relaciona-se com 

a temática da água de consumo público e pode ser enquadrada no programa de acordo 

com o disposto no Quadro 3.7. 

Quadro 3.7 – Enquadramento curricular da tarefa 5. 

Tarefa 5 Água engarrafada ou água da torneira? 

Unidade didática Da atmosfera ao Oceano: soluções na Terra e para a Terra 

Objetivos de 

aprendizagem 

 Descrever as assimetrias da distribuição da água no planeta Terra. 

 Caracterizar os problemas da distribuição mundial da água no que 

respeita à sua escassez, à sua qualidade, aos aumentos de consumo 

e aos limites da capacidade da sua renovação. 

 Perspetivar o problema da água como um dos maiores problemas do 

future, tendo em conta o aumento demográfico, a contaminação dos 

recursos hídricos, a alteração de hábitos e a assimetria da 

distribuição, conforme preocupações manifestadas em fóruns e 

conferências mundiais. 

Subunidade didática Água potável: águas minerais e de abastecimento público 

Objetivos de 

aprendizagem 

 Explicar o significado de água potável de acordo com a legislação 

em vigor. 

 Distinguir águas naturais de águas de abastecimento público. 

 Indicar parâmetros que permitem distinguir entre água potável e 

outras águas. 

 Diferenciar os conceitos de valor máximo admissível (VMA) e o 

valor máximo recomendável (VMR) de alguns componentes de 

águas potáveis e interpretar o significado e a razão dessa diferença. 

 

O tema da água é fulcral ou não fosse essencial à vida na Terra. A 

sustentabilidade associada ao abastecimento público, quer através da canalização, quer 

pelo engarrafamento e distribuição comercial, é uma questão que merece atenção, 

sobretudo, atendendo a que nos últimos anos tem vindo a crescer o consumo de água 

engarrafada, muito pela ideia que se tem generalizado de que é melhor para a saúde por 

não ser sujeita a tratamento químico. No entanto, a quantidade incomensurável de 

resíduos provocados pela acumulação de garrafas e tampas obriga a repensar, a olhar o 

problema e a tomar uma decisão devidamente fundamentada. Esta é a questão que 

mobiliza a tarefa 5. Trata-se de decidir se se deve consumir água engarrafada ou água da 

torneira. Antes da discussão propriamente dita, os alunos devem recolher informação 
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numa visita de estudo ao laboratório dos Serviços Municipalizados das Águas de Sintra 

e outra visita a uma empresa de água engarrafada. O lançamento da tarefa acontece com 

uma notícia do Jornal de Notícias de janeiro de 2011 intitulada “Parlamento não troca 

garrafas por água da torneira”. Na sequência de uma proposta de um dos partidos políticos 

à Assembleia da República, a substituição das garrafas por água em jarros como uma 

medida favorável ao ambiente, a Administração da Assembleia da República deu um 

parecer negativo, alegando falta de garantias de higiene e a necessidade de proteger as 

indústrias de água engarrafada. A controvérsia desta questão sociocientífica é abordada 

em role-playing. São apresentados os diferentes personagens: a) um engenheiro do 

Laboratório do SMAS muito bem documentado acerca da água fornecida ao Concelho de 

Sintra e que conhece todo o controlo de qualidade da água da torneira no concelho; b) um 

consumidor de água engarrafada que tem as suas razões para não consumir água da 

torneira e defende-as durante a discussão; c) o médico Delegado de Saúde Pública que 

deve estar preparado para falar da importância da água para o ser humano e para 

esclarecer dúvidas relacionadas com alguns problemas associados a água quer 

engarrafada quer a da torneira no que respeita a implicações para a saúde; d) um membro 

do Instituto da Conservação da Natureza, um engenheiro do ambiente que se mostra 

extraordinariamente preocupado com os problemas ambientais associados ao consumo de 

água engarrafada e defende claramente o consumo de água da torneira com argumentos 

de peso; e) o Presidente da APIAM (Associação Portuguesa dos Industriais de Águas 

Minerais naturais e de nascente) que defende, obviamente, o consumo de águas 

engarrafadas e usa argumentos convincentes; f) o Químico da empresa Água Pura que 

está bem documentado para atacar o consumo de água da torneira e para defender o 

consumo de água engarrafada, utilizando argumentos que devem ser sobretudo no 

domínio científico, embora não exclusivamente; e g) para moderar a discussão, dando a 

palavra aos diferentes elementos do painel de modo equilibrado e colocando, de vez em 

quando, questões pertinentes existe um moderador, um jornalista documentado. 

Para aprofundar a análise da situação apresentada, além da documentação obtida 

a partir das visitas de estudo, deve ser efetuada leitura e pesquisa de alguns sítios na 

Internet que se relacionam com a temática (fase 2). Depois, as fases 3, 4 e 5 decorrem tal 

como nas tarefas anteriores. Por fim, os alunos devem agir junto da comunidade (fase 6). 

Pretende-se proceder a uma ação no recinto da própria escola que dê a conhecer a 
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problemática em causa e proporcione uma experiência que sensibilize as pessoas – uma 

prova cega de água da torneira e água engarrafada. Para isso, os dois tipos de água devem 

estar nas mesmas condições de temperatura, optando-se por uma temperatura 

relativamente baixa, entre 5ºC e 10ºC, uma vez que, nestas condições, é mais difícil a 

perceção do sabor da água da torneira que, segundo inquérito efetuado previamente, é o 

principal fator que determina a opção pela água engarrafada. Os alunos devem organizar-

se de modo a terem o cenário preparado (prova de águas e cartazes com informação 

expostos na parede junto às mesas da prova de águas) para a ação decorrer durante todos 

os intervalos das aulas do dia 6 de maio de 2014. 
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CAPÍTULO 4 

Metodologia 

 

Este estudo pretende analisar o contributo de tarefas de discussão de QSC, 

desenvolvidas no contexto curricular de Física e Química A, para a promoção do ativismo 

social dos alunos de 11.º ano. Pretende-se, mais especificamente, identificar 

potencialidades das tarefas de discussão para a promoção do ativismo, identificar 

iniciativas que os alunos desenvolvem para promover a ação e ainda apresentar a 

avaliação que os alunos fazem das tarefas e da ação como contributo para a promoção do 

ativismo social. 

Este estudo enquadra-se num projeto de investigação mais amplo, “We Act – 

Promoting Collective Activism on Socio-Scientific Issues” (Reis, 2014) que tem como 

objetivo principal o desenvolvimento, a implementação e o estudo de materiais, 

metodologias e abordagens que apoiem professores e alunos na realização de ações 

informadas e negociadas sobre questões socio-ambientais e sociocientíficas. O grande 

desafio do projeto é a promoção do ativismo cívico em contexto escolar, nos diferentes 

níveis de ensino, desde o básico ao universitário. 

Para encontrar respostas para o problema em estudo e respetivas questões de 

investigação, utiliza-se uma metodologia qualitativa, com orientação interpretativa, uma 

vez que o interesse do estudo se encontra no significado que os alunos atribuem às tarefas 

e ações desenvolvidas no contexto do estudo. A estratégia que se adota neste estudo é a 

de uma investigação sobre a própria prática. 

Este capítulo apresenta-se organizado em quatro secções. Na primeira secção 

fundamenta-se a opção metodológica do estudo, na segunda secção caracterizam-se os 

participantes no estudo, na terceira secção faz-se uma exposição do processo de recolha 

de dados e na quarta secção apresenta-se uma breve descrição da análise de dados 

efetuada. 
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Fundamentação Metodológica 

O desenho de uma investigação deve iniciar-se pela identificação de um 

problema e de um paradigma adequado ao seu estudo (Creswell, 1994). Os problemas 

gerados no seio do contexto educativo necessitam, cada vez mais, de recorrer à 

investigação qualitativa, atendendo à multiplicidade de esferas de vida que nos tempos 

atuais existem. Exige-se uma nova sensibilidade para o estudo empírico das questões de 

investigação. O paradigma positivista que usa uma estratégia dedutiva não serve, devido 

à diferenciação dos objetos de estudo. Impõe-se a utilização de estratégias indutivas. As 

teorias são desenvolvidas a partir dos estudos empíricos, dando origem a conhecimento e 

a prática locais (Flick, 2007). 

Segundo Guba e Lincoln (1994, citados por Freitas, 2013), as investigações 

qualitativas concebem-se como processos dinâmicos, que são construídos por meio da 

interação social, com as realidades específicas, socialmente construídas. Caracterizam-se 

pela interação entre o sujeito e o objeto, sendo ambos passíveis de influências recíprocas. 

Caracterizam-se também pela adoção de posturas hermenêuticas e dialéticas, pelo 

refinamento dos resultados e pela elaboração de uma construção da realidade, num grau 

de sofisticação compatível com os objetivos do estudo. Creswell (1994), além de 

reconhecer as características identificadas por Guba e Lincoln, refere que as investigações 

qualitativas se caracterizam pela primazia que é dada à realidade construída pelos 

participantes no estudo, em relação a outras possíveis realidades, valorizando-se, assim, 

as posturas que levam à aproximação do investigador com o seu objeto, reduzindo-se as 

distâncias e proporcionando-se uma relação intersubjetiva. Refere também que se 

caracterizam pelo estilo próprio dos seus discursos que, em certos casos, privilegiam o 

uso de uma linguagem informal e metafórica, aliada ao discurso na primeira pessoa. 

De acordo com Flick (2007), a investigação qualitativa caracteriza-se pelo 

enfoque indutivo, uma vez que os dados são usados para gerar descrições, conceitos e 

teorias, e não para comprovar, testar ou validar conceções pré-existentes; pelo enfoque 

holístico, que implica analisar a realidade como um todo e fundamentar as análises na 

observação do próprio contexto e, depois, em confronto com as teorias existentes. 

Considerando ainda os enfoques referidos por Flick (2007), as investigações qualitativas 

são consideradas humanistas, naturalistas e flexíveis, em função da sua necessidade de 
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compreender as pessoas nos seus ambientes naturais, da sua recusa em submeter-se a uma 

padronização de métodos e da sua liberdade para se deixar conduzir, tanto pelas atitudes 

criativas, como pelo improviso. 

Atendendo a que este estudo pretende explorar e interpretar a realidade na sua 

complexidade, adota-se o paradigma qualitativo por assegurar uma resposta adequada ao 

problema em causa. Porque se procura explorar o mundo complexo da experiência vivida 

do ponto de vista daqueles que a vivem (Schwandt, 2000), investigador e participantes, a 

orientação metodológica neste estudo é interpretativa. Na investigação interpretativa, 

investigador e participantes, bem como as interações entre todos contribuem para a 

construção do mundo social (Diaz & Andrade, 2009, citados por Nolan, 2013). O 

interesse pelos significados construídos pelos atores sociais leva a investigação a ter em 

conta a interação entre a perspetiva dos participantes e as condições ecológicas da sua 

ação (Erickson, 1986). Neste tipo de investigação entende-se que, para compreender uma 

ação social particular, o investigador deve compreender os significados que levam àquela 

ação. Segundo Schwandt (2000), o processo de compreender ou interpretar implica: uma 

espécie de identificação empática, em que quem interpreta deve tentar de algum modo 

sentir os motivos, as crenças, desejos, pensamentos de quem age; uma análise 

fenomenológica que permita compreender como a realidade social, na vida do dia a dia, 

é constituída na conversação e na interação social; uma análise das abordagens da 

linguagem com significado para os participantes, tendo em conta o sistema de 

significados (regras e critérios) em que ela se insere; e uma filosofia hermenêutica, ou 

seja, uma atitude de compreender o significado subjetivo da ação, mas de um modo 

objetivo. Os investigadores hermenêuticos consideram que apenas existe a interpretação 

e que a própria perceção é uma parte do processo de interpretação (Denzin & Lincoln, 

2000). Consideram que não é possível afastar os valores dos investigadores enquanto 

fazem a observação e estabelecem a conversação. Utilizam o círculo hermenêutico no 

processo investigativo em que tudo é visto e compreendido tendo em conta tudo o resto, 

ou seja, o todo é visto a partir da parte e a parte em termos do todo (Smith, 2007, citado 

por Nolan, 2013). Nunca se consegue atingir a compreensão, uma vez que o processo é 

contínuo e circular. Para sair do círculo, há que encontrar o momento em que se decide 

que existe a compreensão suficiente para reportar os resultados do estudo. Reconhece-se 
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que a compreensão é limitada e que a interpretação se procede apenas dentro de certos 

limites (Denzin & Lincoln, 2000). 

Neste estudo adota-se uma estratégia de investigação sobre a própria prática, 

pois pretende-se uma reflexão e produção de conhecimento que permita melhorar a 

prática profissional. Sempre que o professor reflete sobre a sua prática e procura respostas 

para questões relacionadas com aspetos práticos do desenvolvimento do currículo na sala 

de aula está a fazer gestão curricular (Serrazina & Oliveira, 2001). Segundo Ponte (2002), 

nesta gestão curricular o professor pode limitar-se a cumprir o currículo ou pode 

interpretar o currículo adaptando-o aos seus alunos e condições de trabalho ou ainda criar 

o seu próprio currículo, na medida em que pode agir com os seus valores, tendo em conta 

as necessidades e recursos dos alunos e da escola. Roldão (1999) considera que pensar o 

currículo é assumir uma postura de reflexão e de análise em relação à prática do 

quotidiano, considerando-a como um campo de saber que deve ser desenvolvido e 

aprofundado e não apenas executado. 

Atendendo a que o problema que justifica este estudo se sustenta no currículo, 

pretende-se refletir e investigar sobre a capacidade do professor ser gestor do currículo, 

de modo a contribuir para uma melhoria da sua prática profissional. A preocupação pela 

qualidade do ensino e da aprendizagem e o reconhecimento de que a inovação em 

educação é feita com a iniciativa dos professores, exigem deles uma atitude investigativa 

que permita um contributo para o conhecimento sobre educação, para o seu próprio 

desenvolvimento profissional e o desenvolvimento institucional das escolas em que se 

inserem, tornando-as reflexivas (Alarcão, 2001). 

Segundo Serrazina e Oliveira (2001), os professores estão na melhor posição 

para colocar questões acerca da aprendizagem, para recolher dados e interpretá-los, bem 

como para tomar decisões no que respeita ao ensino. Ao fazê-lo, não só cumprem a sua 

função de ensinar, mas também se observam a si próprios, param e distanciam-se das 

situações conflituosas com que se deparam no quotidiano, alcançando assim novas 

perspetivas acerca dos acontecimentos (Bogdan & Biklen, 1994). Além disso, com esta 

atitude, o professor demonstra que tem uma orientação definida e capacidade de 

argumentar as suas propostas, o que é essencial numa participação ativa e consistente na 

vida da escola (Ponte, 2002). Então, pode afirmar-se que o desenvolvimento curricular e 

a investigação da sua prática são aspetos essenciais do profissionalismo do professor. Foi 
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a ideia do professor como um agente ativo, envolvido na exploração da ambiguidade do 

ensino, em áreas de debate e de controvérsia que Stenhouse desenvolveu, em 1975, 

convicto de que o papel do professor-investigador não é o de resolver problemas de modo 

definitivo, mas conhecer mais acerca deles, identificando, sobretudo, no contexto da 

aprendizagem, as áreas de desafio e de dissonância cognitiva, porque é que algo não 

funciona ou produz consequências que não são compreendidas (Hall, 2009). O professor-

investigador não é um investigador profissional. Utiliza a investigação como princípio 

científico e educativo e adota-a como atitude quotidiana, ou seja, a atitude investigativa 

é o instrumento principal do processo educativo (Demo, 2000, citado por Ponte, 2004). 

Reforça-se, assim, a competência profissional do professor. 

Para garantir a fiabilidade de um estudo qualitativo, considerando-a como 

replicabilidade, discute-se se o observador teria feito as mesmas observações e 

interpretações se tivesse observado noutro momento ou noutro local (estabilidade das 

observações), se tivesse dado atenção a outro fenómeno durante as observações (formas 

paralelas) ou ainda, se outro observador com a mesma estrutura teórica e observando o 

mesmo fenómeno o interpretaria da mesma forma (fiabilidade inter-avaliadores). Na 

verdade, parece ser uma questão desajustada para este tipo de metodologia. De facto, na 

metodologia qualitativa, dois investigadores que estudam um mesmo fenómeno podem 

apresentar resultados muito diferentes. A realidade é multifacetada e, deste modo, um 

investigador pode dar relevo a uma das faces do fenómeno e outro dar relevo a outra das 

faces do mesmo fenómeno. O que não deverá acontecer é os resultados serem antagónicos 

(Cohen, 2005). Portanto, a fiabilidade num estudo qualitativo não se deve avaliar do 

mesmo modo que num estudo quantitativo. Além da necessidade de ajustar os critérios 

de qualidade (fiabilidade e validade) a este tipo de investigação, devem considerar-se 

critérios próprios do estudo, elaborados com base nos seus contextos teóricos e tendo em 

conta a especificidade do processo da investigação qualitativa (Flick, 2007). Conforme o 

autor refere, 

“a qualidade da pesquisa qualitativa deve situar-se ao nível do planeamento 

da pesquisa, desde a indicação de planos e métodos de pesquisa até ao 

controlo de qualidade, ao nível da avaliação do processo, do treino para a 

pesquisa e da relação entre a atitude e a tecnologia, ou entre a arte e o método, 

presentes na pesquisa” (Flick, 2007, p. 356) 
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Ponte (2002), com base em autores como Anderson e Herr (1999) e Zeichner 

(1998), apresenta um conjunto de critérios de qualidade da investigação sobre a prática, 

tais como: o vínculo com a prática, a autenticidade, a novidade, a qualidade metodológica 

e a qualidade dialógica. Neste sentido, a investigação deve partir de um problema ou 

situação prática vivida pelos atores; deve exprimir o ponto de vista dos próprios atores e 

a sua relação com o contexto social, económico, político e cultural; deve conter algo de 

novo ou na formulação das questões ou na metodologia usada ou ainda na interpretação 

que faz dos resultados; deve conter, de forma explícita, questões e procedimentos de 

recolha de dados e apresentar as conclusões com base na evidência obtida e deve ser 

pública e discutida por atores quer próximos, quer afastados. Satisfazendo estes critérios, 

a investigação sobre a própria prática ganha um valor acrescentado ao de uma 

investigação local e de problemas concretos. 

Para assegurar a validade interna e externa do estudo aqui em causa, bem como 

a fiabilidade, o seu planeamento foi desenhado à luz destes conceitos na sua vertente mais 

apropriada à pesquisa qualitativa, exigindo-se para uma boa qualidade da investigação 

que no seu design, ao nível dos métodos de recolha de dados, fosse considerada a 

triangulação de dados (diferentes fontes de dados) e a triangulação metodológica (dentro 

do método e entre métodos) (Denzin, 1989, citado por Flick, 2007). Justifica-se, assim, a 

opção pela diversidade de métodos de recolha de dados, nomeadamente, observação 

naturalista, documentos e entrevistas em grupo focado. 

 

Participantes no estudo 

O estudo decorre numa escola de ensino secundário situada na zona suburbana 

de Lisboa. A escola, com 1449 alunos inscritos em 2013/2014, sofreu recentemente, em 

julho de 2012, um processo de agregação, encontrando-se numa fase de adaptação à nova 

estrutura que conta com seis escolas e um total de 3549 alunos inscritos. 

Tradicionalmente, a escola tem tido apenas turmas do ensino secundário sobretudo de 

cursos científico-humanísticos e de cursos profissionais. Das 38 turmas de cursos 

científico-humanísticos, dezanove são do curso de ciências e tecnologias, o que 

representa 50% das turmas da escola, sendo que em treze delas é lecionada a disciplina 

de Física e Química A. Estas turmas têm frequentemente cerca de 30 alunos. A maioria 
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dos encarregados de educação tem o 12.º ano de escolaridade. A escola tem laboratórios 

de Física e de Química relativamente bem equipados, dando especial relevo no processo 

educativo à vertente laboratorial do ensino das ciências em contextos formais e informais. 

Os participantes neste estudo são 58 alunos de duas turmas de 11.º ano na 

disciplina de Física e Química A com idades compreendidas entre os quinze e os dezoito 

anos de idade. Cada turma tem 29 alunos. Os conselhos de turma manifestam que, quanto 

ao aproveitamento, existe uma heterogeneidade que tem trazido algumas dificuldades à 

gestão do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o comportamento das turmas 

oferece boas condições de trabalho, uma vez que os alunos globalmente se envolvem bem 

nas tarefas de aula e colaboram positivamente em tarefas fora da sala de aula, em especial 

nas que se revestem de caráter algo inovador. 

 

 Recolha de dados 

Atendendo ao problema em estudo e às questões de investigação, os alunos 

constituem-se como a principal fonte de recolha de dados. Assim, informa-se o Diretor 

do Agrupamento de Escolas acerca da intenção de realizar o estudo com alunos de duas 

turmas da escola secundária, dando conhecimento dos seus principais objetivos e pedindo 

autorização para a sua realização (Apêndice A). Obtida esta autorização, informam-se as 

diretoras das turmas dos alunos que participam na investigação. Antes do processo de 

recolha de dados, os alunos e encarregados de educação são informados sobre o estudo, 

garantindo-se o anonimato de todos os participantes e solicitando-se as autorizações 

necessárias à recolha de registos vídeo e de realização de entrevistas em grupo focado 

(Apêndice A). 

Bogdan e Biklen (1994) consideram que  

“os dados não são apenas aquilo que se recolhe no decurso de um estudo, mas 

a maneira como as coisas aparecem quando abordadas com um espírito de 

"investigação". (…) A investigação qualitativa envolve pegar nos objetos e 

acontecimentos e levá-los ao instrumento sensível da sua mente de modo a 

discernir o seu valor como dados. Significa aperceber-se da razão por que os 

objetos foram produzidos e como isso afeta a sua forma bem como a 

informação potencial daquilo que está a estudar. Também envolve saber 

quando descartar certos conjuntos de dados como sendo de valor duvidoso e 

quando os manter. (p. 200) 
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Para que tal seja possível, considera-se que a recolha de dados deve ser tão 

extensa quanto possível. Assim, no desenho deste estudo, por ser de índole qualitativa, 

impôs-se o uso diversificado de instrumentos de recolha de dados. Tratando-se de uma 

investigação sobre a própria prática, utiliza-se a observação naturalista e participante, 

porquanto o observador é também um participante no estudo e encontra-se em interação 

com os outros participantes durante a ação. Tenta-se, no entanto, que esta interação seja 

apenas a essencial para que a ação decorra naturalmente e se consiga obter a informação 

que permita a compreensão dos acontecimentos. No processo de condução de 

investigação qualitativa em educação, os investigadores praticam uma abordagem 

contínua e intencional dos participantes, para melhor compreenderem os seus pontos de 

vista no que diz respeito às suas experiências educativas vividas (Bogdan & Biklen, 

1994). Foram utilizados, ao longo da intervenção, três instrumentos de recolha de dados: 

observação naturalista, entrevista em grupo focado e documentos. 

No contexto das tarefas que decorrem em sala de aula, é feita uma observação 

naturalista, com vista à apreensão do máximo possível de informações sobre a 

complexidade do campo em estudo. (Flick, 2007). Como instrumento de registo nesta 

observação naturalista procede-se a registos vídeo e é elaborado um diário de bordo. 

Existem registos vídeo do trabalho em grande grupo e em pequeno grupo relativo a todas 

as aulas em que houve intervenção no âmbito do estudo. O registo vídeo das aulas em que 

se realizam as tarefas, além de permitir estender ao máximo de participantes a observação, 

sobretudo quando estão vários grupos de alunos envolvidos em tarefas e só é possível 

observar um, permite também complementar e triangular dados obtidos na observação 

participante. A gravação vídeo é efetuada com uma câmara colocada em tripé junto dos 

grupos no trabalho em pequeno grupo e, no trabalho em grande grupo, é estrategicamente 

colocada de modo a obter o plano mais alargado possível da turma. Para a recolha de 

imagens vídeo, no âmbito deste estudo, além da solicitação da autorização dos 

encarregados de educação dos alunos, há o cuidado de informar os alunos e encarregados 

de educação que estes registos não se destinam a divulgação, mas sim, e exclusivamente, 

à análise das situações vividas na aula do ponto de vista do problema em estudo. Assim, 

os alunos são sensibilizados para, perante as câmaras, tanto quanto possível, ignorá-las, 

para garantir que não são um fator de perturbação que condicione a validade interna do 

estudo. Estes registos vídeo destinam-se sobretudo a uma apreciação mais pormenorizada 



51 
 

sobre a forma como os alunos trabalham, discutem, interagem. Por isso, a conversação 

entre os alunos é aqui a fonte mais significativa de recolha de dados. Para enriquecer a 

análise destes registos, as discussões registadas foram transcritas. 

O diário de bordo contém o registo da observação naturalista. No final de cada 

aula ou no próprio dia em que ocorre intervenção no âmbito do estudo, em momento 

adequado para a reflexão, são descritas no diário de bordo todas as situações dignas de 

registo relacionadas com o problema em estudo, alguma interpretação do acontecimento 

efetuada na hora e as reflexões acerca da observação. 

Outro instrumento utilizado na recolha de dados é a entrevista em grupo focado, 

no final da intervenção. Este tipo de entrevista permite obter uma visão, do ponto de vista 

do grupo e dos seus elementos, acerca da intervenção e dos seus resultados. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p. 134), “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos 

na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo” e, sendo em 

grupo, ao refletir-se sobre um tópico, os sujeitos podem estimular-se uns aos outros, 

avançando ideias que se podem explorar mais tarde e que enriquecem o conteúdo para 

análise posterior. Embora os grupos não devam ultrapassar os oito participantes, neste 

estudo, opta-se por não separar os elementos dos turnos de cada turma, constituindo-se 

quatro grupos de cerca de catorze alunos, que, embora em número alargado, garantem o 

ambiente natural em que se desenvolvem as tarefas em grupo, permitindo eventualmente 

a promoção da discussão. A duração média das entrevistas é de 80 minutos. Na entrevista 

que se usa neste estudo são previamente especificados num guião (Apêndice B), os 

domínios, os objetivos em cada domínio e as questões. Este guião, construído em três 

domínios – discussão das QSC, tomada de decisão e ativismo – permite que o alinhamento 

das questões, nos diferentes grupos entrevistados, seja o mesmo, embora não tenha um 

caráter rígido. Para se obter a máxima riqueza de informação a partir da linguagem 

utilizada pelos participantes e também para melhor analisá-la posteriormente, a entrevista 

é registada em vídeo e depois transcrita. Para além de toda a recolha de dados que podem 

ser analisados para obtenção de interpretações do ponto de vista dos participantes, uma 

das vantagens da entrevista é o facto de poder validar ou invalidar algumas das 

interpretações feitas com base na recolha de dados pelos outros métodos (Flick, 2007). 
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Ainda outro tipo de dados recolhidos neste estudo são documentos produzidos 

pelos alunos no contexto das tarefas, passíveis de fornecerem informações relevantes para 

a investigação. Neste estudo, opta-se pela designação de documentos apenas os materiais 

que os participantes escreveram ou produziram. Estes documentos foram solicitados no 

contexto das tarefas desenvolvidas com os alunos – guiões das tarefas e reflexões no final 

de cada tarefa (Apêndice C), um texto descritivo e reflexivo produzido por alguns alunos 

acerca de cada tarefa orientado por um breve guião (Apêndice D) e ainda o material 

produzido nas tarefas de ação junto da comunidade. A qualidade deste tipo de material 

para a investigação é variável. Como referem Bogdan e Biklen (1994, p.176),“alguns dos 

materiais fornecem apenas detalhes factuais (…), outros servem como fontes de férteis 

descrições de como as pessoas que produziram os materiais pensam acerca do seu 

mundo.” Segundo estes autores, este tipo de dados tem particular importância em estudos 

em que a tónica principal é a observação participante ou a entrevista, que é o caso do 

presente estudo. 

 

Análise de dados 

O processo de organização dos dados recolhidos em investigação qualitativa, 

segundo Marshall e Rossman (2011) é confuso, ambíguo, criativo e fascinante; não é 

linear e acontece que, por vezes, o investigador se sente como um artista excêntrico e 

atormentado. 

Erickson (1986) propõe que, perante os dados recolhidos, numa primeira análise, 

se faça uma observação geral de todos esses dados e que se construam algumas 

afirmações empíricas, sobretudo por indução. Seguidamente, revisitando os dados, deve 

procurar-se evidências que suportem essas afirmações. Ao revisitar os dados para testar 

as afirmações, deve simultaneamente procurar-se ligações-chave entre os diferentes tipos 

de dados, ou seja, significados centrais para a maioria das afirmações que o investigador 

deseja fazer. 

Segundo Patton (2003), a análise indutiva implica descobrir percursos, temas e 

categorias. Estes devem emergir dos dados recolhidos pela interação do investigador com 

esses dados. Este tipo de análise indutiva é particularmente importante na primeira fase 

de uma análise qualitativa. A categorização está associada à codificação dos dados. 

Strauss e Corbin (1998) designam esta codificação, que emerge dos dados, de codificação 
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aberta, para explicitar o grau de abertura que se deve ter perante os dados. Estes autores 

consideram que este processo de codificação aberta é como trabalhar num puzzle. Perante 

as peças, tenta-se arrumá-las por um determinado critério que pareça sugestivo, mesmo 

que depois venha a ser substituído por outro, e, passo a passo, o puzzle vai tomando forma, 

sem que haja regras pré-definidas. Segundo estes autores, o método do questionamento e 

da comparação constantes é um processo analítico muito adequado, pois estimula o 

pensamento, permitindo o emergir das categorias, a ligação entre elas e a obtenção de 

significados a partir da análise dos dados. 

Bogdan e Biklen (1994) consideram que as categorias emergentes dos dados são 

condicionadas pelo problema e questões de investigação. Sugerem que, ao procurar a 

codificação dos dados na sua análise, não se deve perder de vista o que se pretende com 

o estudo, embora também considerem que neste processo as perspetivas do investigador 

são cruciais, uma vez que os valores sociais e maneiras de dar sentido ao mundo podem 

influenciar quais os processos, atividades, acontecimentos e perspetivas que os 

investigadores consideram suficientemente importantes para codificar, devendo ser 

definido um sistema de codificação para organizar os dados que facilite a sua análise. 

Para Wolcott (1994, citado por Marshall & Rossman, 2011), a abordagem dos 

dados é desenvolvida em três etapas: descrição, análise e interpretação. No processo de 

descrição, o investigador dá a conhecer as suas notas de campo, o que observa e o que 

referem os participantes no estudo, sendo os dados descritivos tratados objetivamente 

como factos. Na análise, os dados são categorizados de acordo com as suas propriedades 

e dimensões, permitindo organizar a etapa da descrição com maior profundidade. A 

interpretação procura dar significado ao fenómeno em estudo, usando a intuição, as 

experiências passadas e emoções do investigador. No entanto, este autor considera que 

não existem fronteiras claras entre as três etapas, não sendo possível afirmar quando 

termina a descrição e começa a análise ou quando esta se torna interpretação. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), durante a análise dos dados, o 

investigador encontra repetições frequentes de palavras, frases, ideias, que definem 

padrões que representam as categorias de codificação. Assim, as categorias são um meio 

de classificar os dados descritivos que o investigador recolheu, para que a informação 

contida num determinado tópico possa ser relacionada com outros dados. Desta forma, a 

categorização permite classificar, segundo critérios definidos, as respostas dos 
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participantes. Esta ideia é partilhada por Miles e Huberman (1994) que também referem 

que o investigador, ao analisar os dados, procede à sua organização, procurando 

categorizar, sintetizar, definir padrões ou singularidades ou temas associados às questões 

de investigação. Na investigação qualitativa de orientação interpretativa, a partir dos 

dados deve encontrar-se significados. Miles e Huberman (1994) propõem uma tática para 

gerar significados que vão da descrição para a exposição, do concreto para o abstrato e 

passa por treze etapas: 1) anotar percursos e temas; 2) observar a plausibilidade; 3) 

agrupar os dados de acordo com regularidades ou padrões, ou seja, clustering; 4) 

estabelecer metáforas ou ligações, ou seja, ver o que é que dá com o quê; 5) contagem 

(para agregar mais dados e ver o que se encontra lá); 6) proceder a contrastes e 

comparações; 7) subdividir variáveis; 8) passar do particular para o geral; 9) fatorizar 

(técnica quantitativa); 10) anotar relações entre as variáveis; 11) encontrar variáveis 

interventivas; 12) construir uma cadeia lógica de evidências; 13) estabelecer uma 

coerência conceptual e teórica. 

O modelo de análise de dados utilizado no presente estudo é inspirado em todos 

estes conceitos relativos à análise de dados na investigação qualitativa, utilizando-se 

como referência a tática proposta por Miles e Huberman (1994). A estratégia de 

investigação sobre a própria prática, com observação naturalista e participante, devido à 

proximidade do investigador e participantes, leva a que a análise dos dados se inicie 

durante a fase de recolha, embora de modo mais sistemático depois da recolha de dados. 

Na fase pós-recolha de dados, procede-se às transcrições dos registos vídeo e das 

entrevistas em grupo focado; organizam-se todos os dados presentes nesses registos, no 

diário de bordo e nos documentos, analisando-os de modo a ter uma visão global e a 

encontrar regularidades, padrões, o que corresponde a fazer clustering com os dados. 

Segundo Miles e Huberman (1994), o processo de clustering, que envolve ciclos de 

exploração, ordenação e seleção dos dados, é uma tática que pode ser aplicada em muitos 

níveis de dados qualitativos, para tentar compreender melhor um fenómeno através do 

agrupamento de objetos com semelhanças e passar depois à conceptualização. É, no 

fundo, o processo de categorização por indução e também de integração dos dados nas 

categorias formadas. Ao mesmo tempo, vai sendo feita a codificação dos dados. Ao 

trabalhar os dados, por processos que podem ser complexos, pode chegar-se a clusters 

mais sensíveis ou a subdivisões das categorias que não têm necessariamente de excluir-
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se umas às outras, podendo haver algumas sobreposições. O clustering também pode ser 

encarado como um processo de passagem para níveis mais elevados de abstração. Além 

disso, é um processo dinâmico, ou seja, deve ser aberto. O investigador deve sempre 

questionar-se se a categoria criada é ou não suficientemente representativa ou se existirá 

alguma categoria que possa estar incluída noutra. 

Tendo como referência, neste estudo, a tática de Miles e Huberman (1994), faz-

se emergir por indução, através do processo de clustering, categorias de análise, tendo em 

conta o problema e as questões de investigação. Para estimular o processo de 

categorização, utiliza-se o questionamento e comparação constantes, propostos por 

Strauss e Corbin (1998), e ainda técnicas de organização dos dados que facilitam 

visualmente essa comparação. A todos os segmentos com propriedades semelhantes é 

atribuído um código de acordo com o domínio a que pertencem. Desta forma, faz-se 

emergir as categorias e subcategorias de análise referentes às três questões de 

investigação que se apresentam no Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 – Categorias e subcategorias de análise e instrumentos de recolha usados 

para cada questão de investigação 

Questões de 

investigação 
Categorias Subcategorias 

Instrumentos 

D
iá

ri
o
 d

e 
b
o
rd

o
 

D
o
cu

m
en

to
s 

R
eg

is
to

s 
v
íd

eo
 

E
n
tr

ev
is

ta
 

Q1 

Potencialidades 

das tarefas de 

discussão para a 

promoção do 

ativismo 

Competências 

para a ação 

Conhecimento científico         

Argumentação 

 Social 

 Ético 

 Económico 

 Científico-

tecnológico 

 Ambiental 

     

Tomada de decisão          

Estratégias 

Pesquisa         

Simulação         

Colaboração         

Antecipação de 

respostas/situações 
        

Analogias         

Q2 

Iniciativas de 

ativismo social 

promovidas 

pelos alunos 

Intensidade do som         

Radiação eletromagnética e telemóveis         

Armazenamento de produtos químicos em casa         

Libertação de gases tóxicos ou de efeito de estufa         

Água engarrafada ou água da torneira         

Q3 

Avaliação que 

os alunos fazem 

das tarefas e da 

ação 

Avaliação das tarefas        

Avaliação da ação       

Necessidade de mudança       

 

Em relação à primeira questão de investigação, ainda se procede a uma análise 

quantitativa dos argumentos de cada tipo (social, ético, económico, científico-tecnológico 

e ambiental) apresentados pelos alunos durante as discussões de grande grupo nas 

diferentes tarefas. As transcrições dos registos vídeo dessas discussões são analisadas, 

identificando-se, para cada intervenção dos alunos, a orientação do ou dos argumentos 

apresentados. Existindo na intervenção mais do que um argumento, separa-se em 

segmentos onde seja possível identificar a orientação desse segmento (Apêndice E). 

Organizam-se, assim, os resultados como se exemplifica no Quadro 4.2, indicando o valor 

absoluto e percentagem de cada um dos tipos de argumentos apresentados.  
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Quadro 4.2 – Tratamento dos dados relativos aos diferentes tipos de argumentos 

  Tarefa 1 Tarefa … Total 

Argumentos Nº % Nº % Nº % 

Social … … … … … … 

Ético … … … … … … 

Económico … … … … … … 

Científico-tecnológico … … … … … … 

Ambiental … … … … … … 

Total     Soma Soma 

 

Partindo dos resultados do Quadro 4.2, é possível estabelecer relações e 

comparações entre os dados trabalhados, para daí extrair significados. 
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CAPÍTULO 5 
 

Resultados 
 

Neste capítulo, dividido em três secções, apresentam-se os resultados que 

permitem responder às questões de investigação. Assim, considerando o contexto 

curricular da Física e Química A do 11.º ano em que foram desenvolvidas tarefas de 

discussão de questões sociocientíficas controversas (QSC), com vista à promoção do 

ativismo social, começa-se por apresentar as potencialidades das tarefas de discussão para 

a promoção do ativismo. Seguidamente, apresentam-se as iniciativas desenvolvidas pelos 

alunos para promover a ação. Por fim, apresenta-se a avaliação que os alunos fazem das 

tarefas e da ação como contributo para a promoção do ativismo social. 

 

Potencialidades das tarefas de discussão de QSC 

para o ativismo social 

Nesta secção apresentam-se potencialidades das tarefas de discussão de QSC 

para a promoção do ativismo social. Estas potencialidades foram categorizadas em duas 

categorias de análise: competências para a ação e estratégias. Analisaram-se e 

interpretaram-se os dados recolhidos a partir da entrevista em grupo focado, dos registos 

vídeo, do diário de bordo e dos documentos escritos. 

 

 Competências para a ação 

As tarefas desenvolvidas facilitaram o desenvolvimento de competências para a 

ação em vários domínios: conhecimento científico, argumentação e tomada de decisão. 

o Conhecimento científico 

Ao longo das tarefas de discussão foi evidente a necessidade do recurso a 

conhecimento científico para promover ações fundamentadas. Por exemplo, na tarefa 1, 
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a aluna que desempenha o papel de cientista, logo no início da discussão e depois de 

solicitada pelo moderador, descreve a fisiologia do ouvido e os problemas causados pela 

exposição do ouvido a intensidades de som muito elevadas. 

Aluno B22 – As ondas sonoras chegam ao pavilhão auricular e são 

transmitidas ao canal auditivo. Aqui, fazem vibrar o tímpano que é uma 

membrana muito delicada que transforma os sons em vibrações, protegendo 

também o ouvido de agentes estranhos. As ondas sonoras são depois 

transmitidas aos ossos do ouvido, os ossículos: martelo, bigorna e estribo 

(apontando na imagem). Estão aqui os três representados. Estas vibrações são 

depois transmitidas ao ouvido interno. Aqui, existe um líquido na cóclea, o 

caracol, uma estrutura do ouvido interno, que vai responder a estas vibrações 

movendo-se. Com estes movimentos vai causar a contração de células que 

vão causar sinais neurais ao nervo coclear ou auditivo. Estes sinais são depois 

transmitidos ao cérebro que os vão interpretar como sons. 

Aluno B17 – O que acontece com o ouvido quando exposto a sons muito 

intensos? 

Aluno B22 – OK. Eu posso esclarecer em relação ao caso dos fones, porque 

em todos os casos vai causar danos auditivos no nervo auditivo, mas no caso 

dos fones, isto ainda é mais grave, pois estes causam maior pressão sobre o 

ouvido e o que acontece é que a nossa orelha tem uma estrutura que conduz 

o som ao ouvido, mas no caso dos fones, este som é transmitido diretamente 

para o ouvido, ou seja, já não vai haver dissipação de energia ao longo desta 

transmissão. Se não houver dissipação de energia, este som vai ser mais 

intenso, causando maior vibração do tímpano. Se há maior vibração do 

tímpano, isto pode levar à perda da sua elasticidade, o que pode causar os tais 

danos. 

(RV, Turma 2, T1, Q1) 

 

A aluna evidencia conhecimento da fisiologia do ouvido e dos problemas que 

um som de intensidade elevada pode provocar no seu funcionamento, utilizando até 

alguns conceitos físicos associados ao fenómeno da audição. Pode entender-se que a 

aluna, para desempenhar bem o seu papel de cientista, sentiu responsabilidade de 

participar na discussão munida de conhecimento o mais profundo que lhe era possível, a 

fim de contribuir para uma discussão rica. Trata-se de uma atitude despoletada pelo 

contexto de discussão, nomeadamente em role-playing. O sentido de responsabilidade 

evidenciado pela aluna foi algo que foi sentido em diversos momentos ao longo das 

diferentes tarefas e com diferentes alunos. Este sentido de responsabilidade associado à 

necessidade de aprofundamento de conhecimento científico na abordagem das QSC é 
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evidenciado pelos alunos durante as entrevistas, como se confirma com o seguinte excerto 

da entrevista: 

Aluna A23 – (…) porque é uma coisa controversa para a sociedade e por isso 

traz algum peso, porque nós somos uma geração futura, por isso podemos 

sempre atuar nisso e não podemos ficar à superfície dos problemas. Temos de 

explorar em profundidade e por isso temos de saber mais sobre esse assunto. 

 (E2, Turma 1, Q1) 

 

É também evidenciado pela intervenção da aluna que a necessidade de 

aprofundamento do conhecimento é motivada pela responsabilidade que sente em agir 

enquanto membro da sociedade, manifestando ter tomado consciência de que os jovens 

podem ser agentes de mudança. Esta afirmação evidencia que a consciência de cidadão 

ativo pode levar os alunos a aprofundarem o seu conhecimento científico. 

Na tarefa 2 também é evidente a utilização de conhecimento científico, por 

exemplo, ao discutirem o efeito das radiações eletromagnéticas (REM) emitidas por 

telemóveis e antenas de estação-base no corpo humano. O aluno que desempenhou o 

papel de engenheiro da empresa de telecomunicações, atendendo a que se falava de REM 

sem as diferenciar, considerou pertinente esclarecer que há diferenças entre as REM no 

que respeita ao seu poder ionizante e consequente nocividade. 

Aluna A25 – Alguém quer responder ou colocar alguma questão? 

Aluno A14 – Eu gostava de pôr. O doutor falou nas REM, mas gostaria de 

referir que o espetro EM é muito extenso, ou seja, temos radiações ionizantes, 

como os raios X, os raios gama, (…) que são realmente nocivas e está provado 

que são nocivas, como temos ondas rádio que estão provadas que não são 

nocivas e temos ondas EM… perdão, as micro-ondas que são as ondas 

utilizadas pelos telemóveis que são ligeiramente mais energéticas que as 

ondas rádio. Como a minha colega da DECO referiu, o máximo que o corpo 

humano (…) pode aguentar é 2 W/kg e não sei se alguém tem a noção de 

quanto… de qual é que é a emissividade de um telemóvel. 

DECO (A2) – Eu posso responder a isso. Quando o sinal de rede é fraco, os 

telemóveis atingem… emitem na potência máxima. São registados valores 

entre 14 e 47 centésimas de W/kg. Contrariamente, quando os telemóveis são 

utilizados frequentemente, ou seja, o sinal de rede é bom, os níveis médios de 

potência baixam substancialmente e variam entre 11 e 83 milésimas de W/kg. 

Engenheiro (A14) – Exatamente. Ou seja, como a minha colega disse, 47 

centésimas à potência máxima… estamos a falar de um Apple… um IPhone 

4S que é dos mais potentes e emite 47 centésimas de W/kg, ou seja, 0,47 

W/kg. O máximo que o corpo humano deve aguentar é 2 W/kg. Ou seja, está 

muito abaixo do limite. E com isto, estamos a falar de telemóveis, não de 
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antenas. A antena é um retransmissor, portanto, vai ter uma potência ainda 

mais baixa do que a de um telemóvel. 

(RV, Turma 1, T2, Q1) 

 

É evidente neste exemplo, pela intervenção dos alunos que, de facto, dominam 

os conteúdos científicos que estão na base do tema da discussão. Concretizam com 

valores de potência emitida de alguns equipamentos existentes no mercado. 

Na tarefa 3 verifica-se também a utilização de conhecimento científico na 

documentação que os alunos efetuaram para se prepararem para a discussão e que se 

encontra presente no preenchimento do guião da tarefa. Referem, por exemplo, alguns 

dos cuidados a ter no armazenamento de produtos químicos de utilização doméstica. 

 

(RE, Turma 1, T3, Q1) 

 

Embora durante a discussão da questão, este conhecimento relacionado com a 

segurança no manuseamento e armazenamento de produtos químicos domésticos não 

tivesse sido muito mencionado, foi conhecimento com que os alunos se documentaram 

para a discussão. Não sendo uma discussão em role-playing, não havendo um personagem 

associado diretamente a este conhecimento, não houve da parte dos alunos a necessidade 

de o explicitar na discussão, partindo do pressuposto de que todos estariam a par do 

mesmo. 

No entanto, ao longo da discussão da tarefa 3, foram pontualmente manifestadas 

algumas noções de cuidados a ter para evitar acidentes domésticos, como o documentam 

os exemplos seguintes: 

Aluno A12 – Mas devia ter uma indicação a dizer que é tóxico, mesmo que 

não fosse rótulo, que pusessem lá… 

(RV, Turma 1, T3, Q1) 
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Aluna A18 – A solução não é, por exemplo, se os pais querem fazer isso, pelo 

menos que usem a garrafa com um rótulo e usam uma prateleira mais alta e 

guardam. 

Aluna A23 – Mas, para que é que é o rótulo? 

Aluno A20 – Mas, se usas a prateleira mais alta, não precisas de pôr o rótulo. 

Aluna A18 – Não, o rótulo é para… nós devemos guardar as substâncias 

devidamente identificadas. 

(RV, Turma 2, T3, Q1) 

 

Nestes exemplos, os alunos discutem a importância da identificação do conteúdo 

das embalagens domésticas que envolvem algum risco de intoxicações, nomeadamente, 

do uso dos rótulos. Pensa-se que a discussão da questão, sendo uma situação concreta, 

real e do quotidiano dos alunos, perante a informação de uma elevada percentagem de 

intoxicações de crianças devido a um armazenamento indevido, induziu os alunos a 

interiorizarem, de facto, esse conhecimento, estando deste modo mais preparados para 

uma ação junto da comunidade. 

Na preparação da tarefa 4, no preenchimento do guião da tarefa, verifica-se que 

os alunos recorrem a conhecimento sobre alguns dos efeitos do amoníaco na saúde e no 

ambiente, como o demonstram os seguintes registos: 

 

(RE, Turma 2, T4, Q1) 

 

(RE, Turma 2, T4, Q1) 
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Esse conhecimento foi particularmente útil durante a discussão em grande grupo 

no desempenho de alguns papéis, como o da Delegada de Saúde e o do membro do 

Instituto da Conservação da Natureza, como se pode verificar nos exemplos apresentados 

a propósito da discussão dos efeitos do amoníaco na saúde e no ambiente. 

Aluna A18 – Obrigado. A seguir temos um terceiro convidado que é a Sra. 

Delegada da Saúde. Quais são as consequências da instalação da fábrica de 

amoníaco na saúde da população do nosso concelho? 

Aluna A19 – Bom dia! Sou Delegada de Saúde e estou aqui para mostrar as 

consequências que traz a construção da fábrica do amoníaco no nosso 

concelho. O amoníaco é um dos gases mais solúveis em água e, como um gás, 

é muito irritante para a pele e olhos e pode provocar danos no sistema 

respiratório. 

Aluna A18 – Obrigado. A seguir, temos o quarto convidado que é membro 

do Instituto da Conservação da Natureza (ICN). Quais poderão vir a ser as 

consequências para o ambiente da instalação da fábrica do amoníaco? 

Aluno A8 – Como nós sabemos, a produção do amoníaco vai libertar dióxido 

de carbono. Parte dele vai ser utilizada para refrigerantes, por exemplo, mas 

também há uma parte que vai ser libertada para a atmosfera. Sendo o CO2 um 

gás que faz parte… que é um gás provocador do efeito de estufa, vai 

alimentar… vai provocar um agravamento do aquecimento global do nosso 

planeta (…) 

(RV, Grupo 1, T4, Q1) 

 

Aluno B26 – Sim, como já foi dito, existe uma grande emissão de CO2 e de 

produtos tóxicos que, quando em contacto com a água, formam as chuvas 

ácidas e substâncias que deterioram os monumentos, que podem deteriorar os 

monumentos que existem em Sintra e desta forma pode alterar a economia do 

concelho e, visto que Sintra é um marco muito importante a nível mesmo 

nacional, em que todos os estrangeiros, os que estiveram em Portugal, 

reconhecem Sintra como um local importante, eu acho que é um grande risco 

perder esse património, esse [estatuto]. 

(RV, Turma 2, T4, Q1) 

 

Nos dois exemplos acima é evidenciado o conhecimento científico adequado ao 

nível que a discussão exige, suportado pela preparação dos alunos no contexto do 

preenchimento do guião da tarefa, demonstrando a utilidade deste tipo de recurso. 

Por vezes, foi também evidenciada uma carência no conhecimento científico que 

a discussão exigia, como se documenta no exemplo seguinte em que os alunos, numa fase 

inicial da discussão acerca da possibilidade de instalação da fábrica de amoníaco no seu 

concelho (tarefa 4), pretendem avaliar os riscos dessa instalação. 
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Aluna A19 – Eu tenho uma pergunta a fazer ao administrador. Sabe o que 

fazer, em caso de acidente acontecer, na inalação ou contacto com os olhos 

[do amoníaco] (…)? 

Aluna A1 – Nós, antes de fazer esta instalação, nós temos em conta todas as 

regras de segurança. Por isso, ao instalarmos isto, não vamos fazer algo 

desconhecido. Nós temos em conta tudo o que poderá ocorrer e todas as 

causas e doenças que poderão ocorrer. Quanto aos olhos e à pele, isso não irá 

acontecer, porque as pessoas que vão instalar têm todos os cuidados e, no caso 

disso, irá recorrer-se ao hospital e de lá é que hão-de guiar e ver o que se irá 

fazer. Mas, nunca irá chegar a isso, neste caso. 

(RV, Turma 1, T4, Q1) 

 

É evidente que a aluna em causa, exercendo o papel de Administradora do Grupo 

que pretende instalar a fábrica, não estava à espera deste tipo de questões, tão concretas, 

acerca das manobras de segurança perante uma possível fuga de amoníaco na fábrica, 

embora constasse no conjunto de questões orientadoras presentes no guião da tarefa. No 

entanto, assumindo-se num papel de chefia da empresa, afirmando que os seus 

colaboradores sabem o que estão a fazer, mostra habilidade na discussão, não deixando 

de afirmar o que entendeu necessário para que a mesma prosseguisse, ou seja, que a 

segurança não estava comprometida. Embora tenha encontrado uma boa alternativa de 

resposta, a aluna terá decerto verificado que, nesta situação, teria sido importante ter-se 

documentado devidamente com o conhecimento científico necessário à sustentação da 

sua posição. 

Na tarefa 5 foi igualmente visível a utilização de conhecimento científico, a 

propósito da descrição das características das condutas de água, bem como do tratamento 

da água de consumo público desde a sua captação até chegar às torneiras. 

Aluno A13 – Bom dia. Eu sou engenheiro do ambiente do laboratório do 

SMAS e estou aqui para vos garantir que a água da torneira é, sem dúvida, a 

melhor opção. Então, respondendo à pergunta, a água da torneira é chegada 

às casas dos portugueses através de condutas de polietileno, PVC e ferro 

galvanizado. Mas antes, essa água é tratada pela ETA (estação de tratamento 

de águas) através de processos que consiste na oxidação, seguida de 

decantação, floculação que consiste na acumulação de partículas coloidais, 

seguida de uma filtração e uma desinfeção final com ozono e pronto. Por fim, 

adiciona-se cloro que serve para desinfetar… 

(RV, Turma 1, T5, Q1) 
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Nesta intervenção é visível o conhecimento do aluno na área adequada ao papel 

que desempenha, de engenheiro do ambiente do laboratório SMAS. Fez a sua 

documentação a partir das informações recolhidas durante a visita de estudo ao 

laboratório SMAS, o que mostra o interesse deste tipo de atividade, planeada no contexto 

da tarefa em causa, como elemento potenciador do conhecimento adequado para a 

discussão, permitindo um maior envolvimento dos alunos com a questão e uma boa 

fundamentação da ação a desenvolver. 

Estes resultados da utilização do conhecimento científico nas tarefas de 

discussão são corroborados pelo diário de bordo, por exemplo, a propósito da discussão 

em pequeno grupo da tarefa 2, em que se refere o seguinte acerca do grupo que tinha a 

seu cargo o desempenho do papel de Engenheiro de uma empresa de telecomunicações 

(a FriendPhone): 

(…) os “engenheiros" da FriendPhone estiveram exemplarmente a trabalhar 

os argumentos, a discutir com pormenor os valores, não se deixando levar por 

crenças. Queriam saber a distância que atingiria a radiação da estação-base e 

lembraram-se de ir ao Google Earth verificar a distância e medir com réguas 

para ver e apreciar outras hipóteses [outros locais] para colocar a antena de 

estação-base. 

Na discussão final, estes fizeram de facto um brilharete (…). O aluno A14 

estava inspiradíssimo, com uma delicadeza imensa, mas com a autoridade do 

conhecimento acompanhada do bom senso da intervenção na hora adequada. 

(DB, Turma 1, T2, Q1) 

 

Ainda a propósito da tarefa 2, no diário de bordo, surge a nota relativa à 

discussão de pequeno grupo dos alunos que desempenharam o papel de Físico: 

Consideram que devem fornecer [na discussão de grande grupo] informação 

científica sobre a radiação eletromagnética e a interação no organismo 

humano. 

(DB, Turma 2, T2, Q1) 

 

Nos resultados da análise efetuada aos documentos nas diferentes tarefas de 

discussão é possível verificar que o conhecimento científico foi uma competência 

utilizada ao longo de todas as tarefas, sobretudo as que se desenvolveram em role-playing, 

provavelmente porque o imaginário dos alunos tê-los-á obrigado a corresponderem de 

facto ao nível de conhecimento adequado ao papel que desempenhavam. Em muitos 
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casos, conduziu os alunos a um aprofundamento do conhecimento científico, o que 

contribuiu para fortalecer a fundamentação das suas ações. 

 

o Argumentação 

Tratando-se de discussão de QSC, o mais natural era que a argumentação fosse 

um processo não muito fácil, pois o facto de as questões serem controversas, levava a que 

o final da discussão estivesse, à partida, em aberto. Não era possível prever, no início de 

uma discussão, a que conclusão chegariam os alunos. Por outro lado, os argumentos eram 

apresentados ou construídos segundo orientações bastante diversificadas, muitos deles 

como contra-argumentos ou refutações de outros que eram apresentados durante a 

discussão.  

Analisaram-se, em cada uma das tarefas, todos os argumentos que contribuíram 

para a fundamentação do ativismo dos alunos, optando-se por agrupá-los segundo 

algumas orientações ou motivações na sua apresentação durante a discussão. Assim, 

consideraram-se as seguintes categorias de argumentos: social, ético, económico, 

científico-tecnológico e ambiental. 

Fez-se a análise exaustiva de todos os argumentos usados nas discussões de 

grande grupo em cada uma das tarefas a partir das transcrições dos registos vídeo segundo 

as diferentes categorias. Organizaram-se os resultados, indicando no quadro 5.1 o número 

e a percentagem de argumentos apresentados nas intervenções dos alunos em cada tarefa, 

de acordo com as diversas categorias. No mesmo quadro, apresenta-se o número e 

percentagem de argumentos em cada categoria no total das tarefas. 

 

Quadro 5.1 – Frequência dos diversos tipos de argumentos na discussão das QSC 

Argumentos Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 Tarefa 5 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Social 118 70% 73 34% 55 50% 77 46% 31 27% 354 46% 

Ético 9 5% 19 9% 31 28% 10 6% 5 4% 74 10% 

Económico 18 11% 23 11% 11 10% 51 31% 16 14% 119 15% 

Científico-tecnológico 23 14% 100 47% 13 12% 16 10% 28 24% 180 23% 

Ambiental 0 0% 0 0% 0 0% 12 7% 36 31% 48 6% 

TOTAL           775 100% 
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o Argumento social 

No domínio social enquadram-se os argumentos que envolvem questões 

relacionadas com as regras e estruturas sociais, o bem-estar individual e social, os direitos 

dos indivíduos e das comunidades, bem como a sua cultura e história e ainda as 

preocupações com a saúde e a educação. Trata-se de um domínio fulcral no ativismo 

social dos alunos. 

 

Quadro 5.2 – Argumento social 

Temática Exemplo Argumento social porque… 

Bem-estar 

individual e social 

Aluna A28 – Eu adoro ouvir música alta, tal 

como qualquer adolescente, porque é uma 

das formas que eu tenho de me abstrair do 

mundo, de esquecer os problemas, de 

esquecer a escola, tal como qualquer jovem 

de 18 anos faz. (…) E, por momentos, isso é 

ótimo para espairecer. 

(RV, Grupo 1, T1, Q1) 

…a sociedade é constituída por 

indivíduos que procuram o prazer 

ou bem-estar individual e esta é a 

base de sustentação do argumento 

utilizado pela aluna que 

desempenha o papel de Jovem de 

18 anos na tarefa 1. 

Comportamento 

ou atitude da 

sociedade 

Aluna B22 – Então, o nº de utilizadores de 

telemóvel tem vindo a aumentar cada vez 

mais e se o nº de utilizadores de telemóvel 

aumenta vão ser precisas mais antenas para 

transmitirem, para haver rede em todo o lado. 

Então, se esta é uma zona preferencial, 

porque não instalá-la aqui? 

(RV, Grupo 2, T2, Q1) 

… o argumento apresentado pela 

aluna baseia-se num 

comportamento ou atitude da 

sociedade, neste caso, o aumento 

do número de utilizadores de 

telemóvel, para defender a 

necessidade de aumentar a rede e, 

portanto, a instalação da antena de 

estação-base.  

 

Aluna A28 - (...) outra forma de chegar às 

pessoas é também pela música. (…) fazer 

uma música… (…), para falar dos direitos 

das crianças (…). Se fosse feita assim, (…) 

um grupo de cantores conhecidos ou qualquer 

coisa do género, acho que isso (…) podia ter 

impacte nas pessoas. (...) Sei lá, como 

fizeram uma música que se chama “We are 

the world”. Pronto, foi feita por cantores 

muito conhecidos e foi por causa dos 

desastres no Haiti,(...) a música ficou 

conhecidíssima… (...) teve um grande 

impacte. 

(RV, Grupo 1A, T3, Q1) 

 

…a aluna defende uma forma de 

conseguir sensibilizar as pessoas 

para a causa da defesa de crianças 

até aos 4 anos dos acidentes 

domésticos. Utiliza o 

comportamento da sociedade 

perante um evento criativo musical 

que envolve mediatismo. 

 

Valorização da 

cultura e história 

Aluno B26 - Mas, (…) as estátuas, com as 

chuvas ácidas, deterioram-se. Nem com todo 

o dinheiro do mundo se consegue repor o que 

foi feito. As esculturas históricas, o Palácio 

da Pena, se se desfizerem, não se consegue… 

podem fazer um novo, nunca vai ser mesmo 

histórico. Não é com dinheiro que se vai 

reconstruir a história. 

(RV, Grupo 2, T4, Q1) 

…releva o valor que o aluno 

atribui ao património histórico da 

humanidade, um bem social. 
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Responsabilidade 

social 

Aluno B14 – E se as pessoas (…) lá de fora 

não concordarem com a antena? Quem é que 

vai se responsabilizar? Se puserem a antena 

e ocorrerem mais tarde as refilices (…) quem 

é que se vai responsabilizar? Não é a escola! 

(RV, Grupo 2, T2, Q1) 

 

…procura identificar a entidade 

social que deve assumir a 

responsabilidade social de uma 

tomada de decisão. 

Educação Aluno A15 - Mas, isto foi uma simples 

introdução para chegar a esta conclusão: há 

muitas escolas com aquecimento e com 

insucesso. Porque é que os alunos nesta 

escola, com as salas com aquecedores, 

porque é que os alunos haviam de ter mais 

sucesso? Iam ter 20 valores a tudo? 

(RV, Grupo 1, T2, Q1) 

 

…a educação é um bem da 

sociedade e o argumento do aluno 

discute uma questão associada à 

educação, neste caso, o insucesso 

escolar e a sua relação com as 

condições oferecidas pela escola. 

Saúde Aluno B22 – Eu penso que sim. A construção 

da fábrica de amoníaco vai trazer alguns 

perigos para a saúde, porque o amoníaco 

provoca danos quer seja diretamente ou 

indiretamente. Pode levar, por exemplo, ao 

cancro do pulmão, a conjuntivites e isso são 

coisas que nós tentamos evitar. 

(RV, Grupo 2, T4, Q1) 

 

…a saúde é um bem da sociedade 

e o argumento da aluna baseia-se 

em preocupações de ameaça à 

segurança e saúde pública se 

houver instalação da fábrica de 

amoníaco. 

Direito Aluna A18 - Mas, estávamos a discutir (…) 

que há leis para estabelecer garantias de que 

não vai haver abusos, nem violação de outros 

direitos. 

(RV, Grupo A2, T3, Q1) 

… a aluna, perante o argumento de 

ir a casa dos bebés até aos 4 anos é 

violar a Constituição Portuguesa,  

contra-argumenta afirmando que 

existem outras leis que não 

permitem abusos ou violação dos 

direitos. 

 

 

Pela análise do Quadro 5.1, tendo em consideração o conjunto das tarefas 

(coluna relativa ao Total), verifica-se que a orientação social para os argumentos é a mais 

utilizada pelos alunos, correspondendo a cerca de metade (46%) dos argumentos 

apresentados. Na verdade, tratando-se de questões que afetam a sociedade e, tendo-se 

englobado neste grupo de análise uma grande diversidade de aspetos da vida das pessoas, 

nomeadamente questões legais, saúde, educação, bem-estar individual e da comunidade, 

entre outros, seria expectável que assim acontecesse. De facto, a natureza das diferentes 

tarefas estava sistematicamente focada em problemas que afetam a sociedade. 

Apesar de se observar uma expressão acentuada na frequência do argumento 

social, como o valor médio de 46% o demonstra, esta frequência sofreu algumas 

flutuações algo significativas de tarefa para tarefa. Destaca-se com um valor acima da 
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média, de 70%, na tarefa 1, o que pode dever-se ao facto da questão socio-científica que 

se encontra na sua base se ter relacionado com áreas que foram incluídas na categoria 

social, como por exemplo, os direitos do consumidor, liberdades individuais, 

discriminação social, saúde e educação. As tarefas em que este tipo de argumento ficaram 

significativamente abaixo da média foram as tarefas 2 e 5, com valores de 34% e 27%. 

Pode atribuir-se estes valores ao facto de nessas tarefas a discussão se ter centrado ou 

dispersado por outro tipo de argumentos, como por exemplo o argumento científico-

tecnológico na tarefa 2 que assumiu uma frequência de 47%, e os argumentos científico-

tecnológico e ambiental na tarefa 5 que juntos assumiram um valor de 55%, valores muito 

significativos. 

 

o Argumento económico 

No domínio económico englobam-se os argumentos que envolvem questões 

relacionadas com a economia e finanças das estruturas da sociedade em diferentes níveis 

– mundial, do país, das empresas, das famílias e dos indivíduos. Apresenta-se um exemplo 

a propósito da discussão de preços de produtos provenientes da agricultura biológica que 

se consideravam muito elevados por todos os intervenientes, em que um aluno argumenta 

referindo-se à lei da oferta e da procura. 

Aluno A14 - Com a agricultura biológica também se dá a lei da oferta e da 

procura. É que neste momento também há muito mais agricultura 

convencional do que a biológica. Se nós alterássemos esse equilíbrio, os 

preços dos produtos biológicos tenderiam a descer. 

(RV, Turma 1, T4, Q1) 

 

Englobam-se ainda os argumentos que denunciam algumas visões políticas 

acerca da economia, como no exemplo que se segue, apresentado na discussão da tarefa 

4, a propósito de uma eventual viragem de investimento para a agricultura biológica: 

Aluno B17 – Eu não sei se os senhores sabem, estão aqui a falar da agricultura 

biológica, (…) em 1980 em Portugal, houve a implementação de um PAC. 

(…) Portugal estava muito atrasado em relação aos outros países da 

Comunidade Europeia. Então, trouxeram dinheiro da União Europeia para as 

pessoas deixarem de produzir, porque os métodos eram muito rudimentares. 

E agora o PAC voltou e é para ajudar as pessoas a fazer agricultura. E a 

agricultura biológica é um nicho muito pequeno do mercado, mas mesmo 

muito pequeno. Eu entendo que o senhor [representante do ICN] possa querer 

revolucionar o nicho do mercado, mas isso é muito difícil de fazer quando 

não há uma estrutura massificada de produção. E nós temos de ter uma 

estrutura que aposte na massificação dos processos para podermos exportar 
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para depois podermos criar o nicho de mercado que vai ao encontro daquilo 

que o senhor disse e não ao contrário. 

(RV, Turma 2, T4, Q1) 

 

Na análise global, a partir do quadro 5.1, o argumento de natureza económica, 

cuja frequência foi de 15%, mostra ter algum relevo. De facto, sempre presente em todas 

as discussões, com um valor médio de 15%, o argumento económico assume claramente 

maior importância (31%) na tarefa 4, estando nas outras tarefas ligeiramente abaixo da 

média (entre 10% e 14%). Também aqui o contexto da tarefa, a instalação de uma fábrica 

de amoníaco no concelho, proporcionou naturalmente considerações que se encontram 

em grande medida à volta dos empresários, dos empregados, dos lucros e da 

sustentabilidade económica da empresa e das famílias. Tratando-se de uma questão que 

envolve a economia de um concelho e até do país e que, consequentemente, pode 

estabelecer a diferença no nível económico das famílias e dos jovens em particular, o 

argumento económico assumiu, assim, um particular relevo ao lado do argumento social. 

Este surge muitas vezes intrinsecamente associado ao argumento económico, sendo por 

vezes difícil separar um do outro nesta tarefa. É de relevar que o conjunto destes dois 

tipos de argumentos, o social e o económico, somam a frequência de 77%, o que é muito 

significativo do rumo que a discussão seguiu na tarefa 4. 

A utilização de questões em que os alunos se tenham de servir de argumentos 

tão intrinsecamente ligados à vida económica das populações em que se inserem oferece 

um contexto potenciador do seu ativismo, porquanto uma grande parte dos problemas 

sociais em que é necessária uma cada vez maior capacidade de intervenção das 

populações gira à volta de problemas económicos. 

 

o Argumento ético 

No domínio ético contemplam-se os argumentos que envolvem questões 

relacionadas com a moral e a ética, princípios e valores, de modo relativamente explícito. 

É de notar que, no contexto da apresentação de argumentos de natureza 

económica, não raras vezes emergem argumentos de natureza ética. No exemplo que se 

segue o aluno A7, que se poderá caracterizar pela sua reserva social no seio da turma, 

tendo acompanhado toda a discussão relativa à tarefa 1 em silêncio, solicitou ao 
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moderador a sua única intervenção para manifestar o seu repúdio pela atitude da 

empresária que o aluno mostra considerar imoral. 

Aluna A23 – Exatamente. É muito mais rentável estarmos a pagar uma multa 

do que estarmos a ter uma quebra enorme nas vendas e com isso estarmos a 

perder o lucro e a deixar de poder pagar aos nossos funcionários. Cada pessoa 

tem liberdade de escolha, portanto, deve poder escolher aquilo que quer. 

(…) 

Aluno A7 – (…) eu acho isso de uma indecência profunda. (…) eu acho no 

mínimo uma indecência a senhora vir dizer que é preferível pagar a multa e 

sair fora da lei do que cumprir. Não estou a compreender como é que isso é 

um ponto sequer… sequer um ponto… gostava que me esclarecesse. 

(RV, Turma 1, T1, Q1) 

 

O exemplo apresentado evidencia sensibilidade moral do aluno que, apesar da 

sua natureza reservada não lhe ter permitido grande capacidade de intervenção durante a 

discussão, conseguiu vencer esse constrangimento, atrevendo-se a interpelar a empresária 

quando lhe pareceu ter havido uma passagem para lá dos limites morais aceitáveis numa 

sociedade. Pensa-se que esta sensibilidade moral foi responsável pela consciência de que, 

se não interviesse naquele momento, provavelmente, os argumentos de natureza 

económica da empresária seguiriam em frente. Este resultado demonstra que este tipo de 

discussões se constitui como um contexto particularmente rico para desenvolver a 

consciência cívica dos alunos, permitindo-lhes vivências explícitas da importância da sua 

intervenção na discussão para refrear alguma imoralidade presente no discurso de alguns 

agentes sociais. É, deste modo, um elemento potenciador do ativismo social dos alunos. 

Este resultado pode ser corroborado pelos dois exemplos que se seguem em que 

também é evidente o emergir do argumento de natureza ética a partir da apresentação de 

argumentos de natureza económica, constituindo-se como elemento moderador da 

moralidade da discussão. 

Aluno A12 – Eu queria fazer uma pergunta à senhora (dirigindo-se para a 

representante da Empresa SS). O que é que é mais importante para si – a saúde 

dos seus clientes ou o dinheiro que ganha ao vender coisas? 

(RV, Turma 1, T2, Q1) 

Aluno B17 – As empresas que tendem a criar impactes ambientais têm que 

pagar também maiores contribuições devido à poluição que eles fazem. Eles 

devem pagar taxas (…) ao concelho, exatamente ao concelho. Portanto, quem 

fica a perder somos nós. Ele vai dar dinheiro para outro concelho qualquer 

e… 

Aluna B22 – Mas, prefere dar dinheiro a outro concelho ou poluir? 

(RV, Turma 2, T4, Q1) 
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Nos dois exemplos acima, a presença do argumento de natureza ética surge no 

modo interrogativo, numa forma de interpelação. Pode pensar-se que se constitui como 

um elemento que regula o ritmo da discussão, oferecendo condições para a reflexão e, 

como tal, poder-se-á atribuir-lhe uma importância fulcral no rumo da discussão e, 

consequentemente, na tomada de decisão, elementos fulcrais para a cultura do ativismo 

nos alunos. 

Analisando a expressão dos valores da frequência do argumento ético, é 

evidenciado no quadro 5.1 que o valor obtido em cada tarefa é residual. Encontra-se entre 

4% e 9%, exceto na tarefa 3. O facto de surgir de modo residual, não lhe retira 

importância, podendo mesmo ter tido um papel decisivo no ritmo e no rumo das 

discussões, como já foi referido. A exceção que acontece na tarefa 3, em que o argumento 

ético surge com o valor de 28%, em segunda posição no conjunto de argumentos da tarefa, 

tendo o argumento social ocupado a primeira posição, pode dever-se ao facto de a questão 

subjacente à tarefa 3 tocar fundamentalmente em eventuais violações do direito à 

privacidade ou, por outro lado, em possível negligência por parte da sociedade perante os 

direitos da criança. O plano em que a discussão se colocou tinha necessariamente de 

considerar os aspetos éticos das ações a adotar pela sociedade. 

 

o Argumento científico-tecnológico 

Englobam-se neste domínio todos os argumentos em que se utiliza na 

discussão conhecimento científico e tecnológico para fundamentar a posição e eventual 

tomada de decisão relativamente à ação. Apresentam-se alguns exemplos no quadro 5.3: 

 

Quadro 5.3 – Argumento científico-tecnológico 

Temática Exemplo Argumento científico-

tecnológico porque… 

Utilização de 

raciocínio 

matemático 

Aluno A13 – Aquilo que acontece é que existe 

aquilo que nós consideramos que é o limite que é 

os 85 dB. Portanto, sendo que aumentando 3 dB 

para cima, aquilo que acontece é que o período a 

que deveríamos estar expostos à música reduz para 

metade. Ou seja, à medida que sobe 3 dB, o tempo 

de exposição ao som, diminui para metade. 

(RV, Grupo 1, T1, Q1) 

 

…utiliza o raciocínio lógico-

matemático para convencer 

os pares de que um pequeno 

aumento da intensidade de 

som implica uma redução 

significativa de tempo de 

exposição ao som, o que 

normalmente não é 

respeitado. 
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Conhecimento 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno A9 – (...) Instalando [a antena de estação-

base] no pavilhão B, como é que fica só o pavilhão 

desportivo, o pavilhão E e não o C, o B, o A? 

Engenheiro (A14) – Uma boa pergunta, sim 

senhor. Uma antena tem uma zona de emissão 

máxima, de emissividade máxima entre os 50 e os 

200 m de distância daquela antena. Cria uma 

espécie de anel e essa zona é a da emissividade 

máxima. (Usa uma esferográfica para simular a 

antena e faz gestos para simular o que explica). A 

antena tem uma determinada altura. Os sinais são 

enviados para o topo da antena e depois vão ser 

transmitidos para o solo numa linha mais ou menos 

reta. Portanto, tudo o que fique nesta zona (do lado 

de dentro do anel)… assim, aqui em baixo, não fica 

afetado pela radiação e fora deste intervalo, a partir 

dos 200 m, também não será afetado. 

(RV, Grupo 1, T2, Q1)  

… o aluno que desempenha o 

papel de engenheiro mostra 

ter aprofundado o seu 

conhecimento acerca da 

tecnologia associada às 

antenas de estação-base e 

utiliza esse conhecimento 

para dar segurança à sua 

posição na discussão, 

mostrando segurança que 

terá conduzido os alunos a 

uma fundamentação para a 

sua ação.  

 

Conhecimento da 

evolução do 

conhecimento 

científico-

tecnológico 

Aluno A14 – Com isso, vamos conseguir uma 

melhor cobertura de rede e portanto também 

vamos conseguir com que os telemóveis não se 

tenham que esforçar tanto para emitirem sinais, ou 

seja, ao fazer isso, a potência também vai 

diminuir. Portanto estes valores dos 0,47 W/kg 

também irão diminuir. Com uma melhor cobertura 

de rede, a potência necessária para o telemóvel 

conseguir estabelecer uma ligação vai ser menor. 

Portanto, também pode trazer umas certas 

vantagens por aí. E gostaria também de pegar na 

questão dos estudos para dizer que (…) a maior 

parte dos estudos realizados (…)  [em que] 

chegaram à conclusão de que as REM eram 

prejudiciais foram realizados ainda na década de 

90, no tempo dos telefones, dos telemóveis 

analógicos e não digitais, que utilizavam potências 

maiores e tipos de sinal e tipos de transmissão 

diferentes dos de hoje em dia. Os telemóveis 

digitais estão cada vez a usar potências menores e 

usam sistemas de transmissão cada vez mais 

seguros. 

(RV, Grupo 1, T2, Q1) 

…o aluno demonstra 

conhecimento aprofundado 

acerca da forma como foram 

evoluindo os estudos 

científico-tecnológicos na 

área dos telemóveis, 

utilizando esse conhecimento 

para credibilizar ou 

descredibilizar alguns dos 

estudos feitos e assim fazer 

valer o conhecimento mais 

atual com vista a uma maior 

consciência dos seus pares na 

discussão em concreto, o que 

se revela útil na ação a 

adotar. 

Conhecimento 

científico e 

preocupação 

ambiental 

Aluno B26 – Sim, como já foi dito, existe uma 

grande emissão de CO2 e de produtos tóxicos que, 

quando em contacto com a água, formam as 

chuvas ácidas e substâncias que deterioram os 

monumentos, que podem deteriorar os 

monumentos que existem em Sintra (…) 

(RV, Grupo 2, T4, Q1) 

 

…o aluno que representa o 

Instituto da Conservação da 

Natureza, para sensibilizar os 

seus pares na discussão para 

a questão ambiental 

associada ao efeito das 

chuvas ácidas, utiliza o poder  

do conhecimento científico 

associado à formação dessas 

chuvas (…) para a 

sensibilização do grupo todo 

de modo a tentar conduzir 
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para uma ação a favor do 

ambiente. 

Atitude científica 

(observação de 

dados, 

experimentação, 

controlo de variáveis, 

conclusão a partir de 

dados…) 

Aluno A13 - Se pusermos [no frigorífico] dois 

copos de água, um com água da torneira e outro 

com água engarrafada e depois os provarmos 

decerto que o sabor irá ser o mesmo e essa 

experiência poderá ser realizada quando quiser. 

(RV, Grupo 1, T5, Q1) 

…o aluno que desempenha o 

papel de engenheiro do 

ambiente convida os 

parceiros de discussão a 

adotarem uma atitude 

científica, neste caso, a 

realização da experiência de 

provarem a água da torneira e 

a engarrafada, ambas frias, 

para perceberem que, em 

termos de sabor, não diferem 

significativamente. O 

objetivo era eliminar da 

discussão o parâmetro 

“sabor” para reforçar a 

condução da discussão para a 

ação a favor do ambiente. 

 

Verifica-se que o argumento de natureza científico-tecnológico é utilizado em 

cerca de ¼ dos argumentos apresentados (23%), o que se pode justificar pelo facto de 

todas as questões abordadas envolverem conhecimento científico e/ou tecnológico, sem 

o qual os alunos não poderiam fundamentar as suas posições, como já se referiu a 

propósito da competência conhecimento científico. 

A frequência de 23% do argumento científico-tecnológico sofreu bastantes 

flutuações ao longo das diferentes tarefas, tal como aconteceu com o argumento social. 

De facto, assume, como foi referido antes, um valor muito expressivo de 47% na tarefa 

2. Nesta tarefa, o tema das radiações eletromagnéticas emitidas por uma antena de 

estação-base ou mesmo pelos telemóveis, exigiu maior frequência da abordagem de 

conteúdos quer científicos quer tecnológicos ao longo da discussão. Pensa-se também, 

que a prestação de alguns alunos no papel desempenhado contribuiu para um 

enriquecimento da presença deste tipo de argumento na discussão com a preparação e 

envolvimento que ofereceram à tarefa. De facto, se os alunos que desempenharam os 

papéis, por exemplo, de engenheiro da empresa de telecomunicações ou de físico não 

estivessem tão bem documentados com conhecimento científico e tecnológico, decerto 

que não teriam tido tantas intervenções na discussão e tão ricas de conteúdo dessa 

natureza. Também aqui se atribui à estratégia de role-playing para esta tarefa uma 

importância de relevo, porquanto o envolvimento destes alunos desta forma se deveu ao 

facto de sentirem de modo realista o papel que estavam a desempenhar na representação 

do seu grupo de trabalho. O sentido de responsabilidade dos alunos perante o seu grupo 
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de trabalho, mas também o sentido de responsabilidade do grupo de trabalho e dos alunos 

perante a tarefa foi evidente na maior parte das tarefas desenvolvidas em role-playing, e 

em particular nesta tarefa 2, sobretudo pelo desempenho dos alunos que representavam 

papéis de responsabilidade perante a ciência e tecnologia. 

Por outro lado, é de notar que nas restantes tarefas a frequência do argumento 

científico foi relativamente baixa (entre 10% e 24%), sobretudo se se tiver em 

consideração que as questões nasceram a partir de conteúdos curriculares da disciplina de 

Física e Química A. Pensa-se que, sendo questões com ligação à sociedade e não estando 

nos argumentos científicos a maior dificuldade de encontrar consensos, os alunos 

utilizavam-nos quando necessário, sendo nesse caso bastante eficazes na discussão, mas 

depressa se tinham de envolver com os outros argumentos de decisão menos óbvia. 

O sentido de responsabilidade demonstrado pelos alunos revela o envolvimento 

com que desempenharam as tarefas e a motivação para a ação a desenvolver em cada 

tarefa. A utilização minimamente responsável do argumento científico-tecnológico 

associado aos outros tipos de argumentos revelou uma forte potencialidade do uso de 

QSCC para a preparação de uma ação bem fundamentada. 

 

o Argumento ambiental 

O argumento ambiental manifesta-se apenas nas tarefas 4 e 5, pois são as que 

envolvem aspetos relacionados com preocupações ambientais. Entendeu-se, deste modo, 

isolar este grupo, nas tarefas referidas por ter tomado alguma importância na discussão 

das mesmas e também nas ações adotadas pelos alunos na sequência destas duas tarefas. 

Os exemplos que se seguem ilustram o tipo de argumentos classificados neste 

domínio. 

Aluna A28 – (…) Está-se a apostar nos automóveis para serem amigos do 

ambiente, para não poluírem a atmosfera. É isso que se tem feito. E até se 

promove a utilização dos transportes públicos também por isso. 

(RV, Turma 1, T4, Q1) 

Aluna B8 – O que nós temos é que evoluir de maneira a não poluir o ambiente. 

De certeza que vai haver uma ideia de alguém que vai criar uma empresa que 

não seja tão poluente, pelo menos, e que possa criar postos de emprego e que 

não esteja a destruir literalmente e deliberadamente o ambiente. 

(RV, Turma 2, T5, Q1) 
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Como foi referido anteriormente, a orientação ambiental nos argumentos só se 

fez notar nas tarefas 4 e 5. Na tarefa 4, este tipo de argumento, embora presente, a sua 

frequência (7%) não sugere significado de relevo. O mesmo não se pode dizer no que 

respeita à tarefa 5. De facto, nesta tarefa o argumento ambiental situou-se em primeira 

posição com 31% de frequência, praticamente ao mesmo nível do argumento social (27%) 

e do científico-tecnológico (24%). A natureza da questão associada a esta tarefa, “água 

engarrafada ou água da torneira?” determinou esta distribuição, porquanto aspetos 

associados a bem-estar social, a problemas de saúde e ao conhecimento científico 

subjacente quer ao uso de garrafas de água, sobretudo as de plástico, quer às canalizações 

e tratamento das águas de torneira estão a par de aspetos associados ao ambiente 

sobretudo devido aos resíduos sólidos envolvidos na utilização das garrafas. 

 

o Tomada de decisão 

A forma como os alunos resolviam as QSC com que foram confrontados no 

programa de tarefas dependia da forma como decorria a fase de discussão dos diferentes 

argumentos que surgiam. 

Em cada tarefa, no final de cada discussão em pequeno grupo, os alunos tinham 

de construir a argumentação que teriam de defender na discussão em grande grupo. No 

fundo, implicitamente, tratava-se de encontrar, a partir dessa argumentação, um critério 

plausível para tomarem posição. Na discussão em grande grupo, eram apresentados os 

diferentes argumentos e, a partir destes, deveriam surgir critérios possíveis para tomarem 

posição em grande grupo, o que geralmente se revelou muito difícil para os alunos, 

sobretudo quando verificavam que havia critérios em conflito. A perceção dos alunos 

relativamente à extrema dificuldade de uma tomada de decisão perante critérios em 

conflito é evidente na intervenção de uma aluna na entrevista: 

Aluna A1 – Para se chegar a uma conclusão havia sempre uma parte, por 

exemplo, havia a parte a favor e a contra. E para se chegar a uma decisão, os 

argumentos a favor muitas vezes eram aqueles que tinham mais importância, 

então aqueles que estavam contra tinham que, basicamente, também se 

meterem a favor para que a conclusão abrangesse toda a gente, porque senão 

ia ficar sempre ali naquele impasse. E houve debates em que quase não 

chegávamos a conclusão nenhuma, porque para chegarmos a uma conclusão, 

alguém tem que largar a posição. Eu senti que era um bocado assim. 

(E1, Turma 1, Q1) 
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A aluna revela que, para chegarem a uma conclusão, havia necessidade de uma 

das partes ceder a favor da outra. Menciona que o lado “vencedor” era aquele que tinha 

“mais importância”, referindo-se ao lado com argumentação de maior relevo, em termos 

da sua estrutura ou em termos de pertinência/força de argumentos. A aluna revela ainda 

que a dificuldade de ceder levou a que, em algumas das discussões, quase não se tenha 

chegado à tomada de decisão. Outra aluna na entrevista refere também a dificuldade de 

tomar decisão, atendendo às características controversas das questões, isto é, ao facto de 

haver argumentos a favor e contra em ambas as partes: 

Aluna B8 – Mas havia temas em que havia tantos prós e tantos contras de 

uma para a outra e a decisão era difícil porque (…) ia ter sempre prós e ia ter 

sempre contras e então dificultava… Qual é a que tem mais prós? Se calhar 

tinha um a mais ou um a menos, por isso, isso dificulta [a tomada de decisão]. 

[Para ultrapassar] tínhamos de chegar a um meio-termo. Não ser nenhuma das 

opções e criarmos nós outra que pudesse satisfazer as duas partes, ou que 

pudesse apagar contras de ambas as partes e pegar mais nos prós das duas. 

(E4, Turma 2, Q1) 

 

A aluna revela que entendeu a natureza controversa das questões a resolver ao 

implicitamente referir que ambos os lados da questão tinham a mesma legitimidade de 

ver a tomada de decisão a seu favor. O número de argumentos a favor ou contra de cada 

uma das partes não era suficientemente significativo para se poder constituir como critério 

para uma tomada de decisão. No entanto, a aluna vai um pouco mais longe, apresentando 

a estratégia que os alunos encontraram para a tomada de decisão. Refere que havia 

necessidade de deslocar a solução para um meio-termo, de modo a satisfazer um pouco 

ambas as partes, presumindo-se que, ao mesmo tempo, nenhuma delas poderia ficar 

completamente satisfeita. A aluna apresenta esta solução como uma criação de uma 

“terceira via” que devia partir dos argumentos a favor de ambas as partes e que fizesse 

perder a importância dos argumentos contra, também de ambas as partes. No fundo, 

considera que esta terceira via tinha de ser construída pelos alunos durante a discussão. 

De facto, ao longo de várias discussões, foi possível observar esta tentativa de conciliação 

através de propostas alternativas que eram apresentadas. O exemplo que se segue, 

referente à tarefa 1, em que se discutia se devia ou não haver limite de volume sonoro nos 

leitores de mp3, mostra a apresentação de uma proposta alternativa: 
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Aluna A5 – Apesar de ser contra [o limite de volume sonoro], em vez de 

termos uma lei a proibir, nós podíamos fazer simplesmente tal como algumas 

tecnologias, algumas empresas fazem. Podíamos pôr um aviso. Por exemplo, 

Vamos supor de 0 a 100. Começávamos no 50 e se quiséssemos aumentar, 

aquilo avisava “Pode provocar surdez. Quer aumentar?” Depois, põe-se ok, e 

assim aumentamos. Podemos (…) fazer isto em vez de proibir. 

(RV, Turma 1, T1, Q1) 

 

A aluna, perante o impasse da discussão, resolveu apresentar uma solução 

alternativa que não ofendesse o critério de decisão de cada uma das partes. Outro exemplo 

pode ser apresentado a partir da discussão da tarefa 4, em que se discutia se se devia 

construir ou não uma fábrica de amoníaco no concelho: 

Aluna A28 – E é assim. Até a administradora já tinha concordado com a ideia 

de construir a fábrica, em vez de ser para a produção de amoníaco industrial, 

para a produção de adubo (...) orgânicos. Exato. Isso ia criar os mesmos 

postos de trabalho ou até mais. Não ia prejudicar o ambiente. Ia dar dinheiro 

na mesma ao Grupo e penso que não ia prejudicar ninguém: nem o ambiente, 

nem o turismo, nem nada disso. Ia dar os tais postos de trabalho que ia 

melhorar a economia do país que era a questão que estava a ser posta em causa 

por causa da construção da fábrica. Portanto, penso que é uma hipótese… 

(RV, Turma 1, T4, Q1) 

 

Neste exemplo, a aluna apresenta uma solução alternativa que tem em conta os 

argumentos apresentados, quer a favor, quer contra a construção da fábrica de amoníaco 

no concelho. Foi oferecida a oportunidade de investimento por parte de quem desejava 

investir e, ao mesmo tempo, foi dada a oportunidade de contribuir para o emprego jovem, 

para a proteção ambiental, entre outras vantagens. Ou seja, os critérios de decisão dos 

vários intervenientes na discussão foram satisfeitos ao apresentar a alternativa. 

Um dos problemas associados à tomada de decisão prendia-se com o facto de, 

ao longo da discussão, por vezes, os alunos se aperceberem de que necessitariam de 

explorar melhor determinados conteúdos ou factos que pudessem contribuir para uma 

decisão mais bem fundamentada, ou então, como revela um aluno na entrevista, terem de 

decidir com base nos argumentos que haviam sido apresentados, mesmo que não tivessem 

tido tempo de os apresentar todos: 

Aluno B14 – Eu acho que (…) tínhamos muito pouco tempo para discutir e 

às vezes se calhar acabávamos por optar por uma decisão que se calhar não 



80 
 

era a mais acertada e tínhamos mais pontos de vista para ver e (…) não 

dizíamos tudo e se calhar (…) Quando tínhamos que optar por uma decisão 

tínhamos que optar com os argumentos que tínhamos falado naquele 

momento e aqueles que não falámos… pronto, deixávamos para trás. 

(E4, Turma 2, Q1) 

O aluno mostra que sentiu necessidade de mais tempo para explorar melhor as 

questões, talvez ponderar melhor os argumentos apresentados ou até deixar que 

aparecessem outros argumentos que ajudassem a encontrar um critério que facilitasse a 

tomada de decisão. 

De um modo geral, os alunos na entrevista fazem referência a diferentes critérios 

para tomada de decisão, tais como considerações pessoais, emotivas, sociais ou morais. 

Uma aluna, quando questionada acerca do que poderia levar a que a importância de um 

dado argumento para a tomada de decisão fosse diferente para cada pessoa, refere que os 

interesses pessoais estão na base das prioridades atribuídas a cada argumento: 

Aluna A18 – É assim, (…) principalmente nas atividades que foram feitas em 

role-playing, eram principalmente os interesses pessoais. 

Professora – Os interesses do personagem. 

Aluna A18 – Do personagem. Era cada um a puxar para o seu lado. 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

A aluna considera que esses interesses individuais que poderão ser responsáveis 

por uma maior dificuldade na tomada de decisão, são mais evidentes nas atividades que 

se desenvolveram em role-playing. O mesmo, de algum modo, é corroborado por outro 

aluno ao afirmar que, para se chegar a uma decisão, havia necessidade de “despir o 

personagem”: 

Aluno A7 – Basicamente, isto é uma atividade de role-playing. Então, faz-

nos vestir, encarnar uma personagem e, ao ceder, como já foi dito, 

basicamente, temos de despir a personagem outra vez. 

Professora – Sentem que é despir o personagem ou sentem que é o 

personagem que tem que mudar? 

Aluno A7 – Quase. Quase que é. Eu acho que é despir a personagem. Eu acho 

que é quase despir a personagem. 

Professora – Ou seja, só conseguiram chegar a um consenso, porque 

tiraram… “OK, acabou-se a personagem e agora vou entrar na realidade”? E 

se não fosse em role-playing? 

Aluna A28 – Eu acho que era mais fácil, porque aí podíamos todos assumir a 

posição. 

(E1, Turma 1, Q1) 
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Os alunos mostram, a partir do excerto da entrevista, que nas atividades em role-

playing sentem necessidade de serem fiéis aos seus personagens, sendo-lhes difícil 

assumir que esses personagens podem mudar de posição. A estratégia que utilizaram para 

a tomada de decisão nas tarefas em role-playing foi praticamente abandonar o 

personagem e tomarem eles próprios a decisão com os seus próprios critérios. Os alunos 

consideram que é mais fácil tomarem essa decisão numa comunidade sem grande 

diversidade de interesses como acontece entre os alunos de uma turma, por terem maiores 

afinidades, do que se for considerada a comunidade representada através dos papéis em 

role-playing. É o que se pode exemplificar com a resposta de uma aluna a propósito da 

dimensão da controvérsia das QSC se não se tivesse optado pela estratégia em role-

playing: 

Aluna B8 – Muito menos [controvérsia], porque nós somos mais ou menos 

da mesma idade, do mesmo meio. Se calhar, as nossas ideias vão coincidir 

mais do que com pessoas mais velhas e de outros meios. 

(E4, Turma 2, Q1) 

A aluna considera que a controvérsia é maior com a estratégia em role-playing, 

pois de algum modo considera que existe uma maior aproximação à realidade social do 

que se se considerasse apenas as opiniões dos alunos da turma, contribuindo assim esta 

estratégia para uma melhor fundamentação do ativismo dos alunos. 

Vários outros alunos fazem referência às considerações pessoais na tomada de 

decisão, como se pode averiguar no excerto da entrevista: 

Aluno A14 – E acho que também há pessoas que utilizam mais um argumento 

do que outros. Somos todos pessoas diferentes e cada pessoa tem as suas 

prioridades. 

Aluna A23 – Exato. É uma questão de personalidade. 

Aluno A14 – A importância que eu dou a um argumento ou que alguém daqui 

dá ao seu argumento tem a ver com a personalidade da pessoa. 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

Os alunos fazem referência aos interesses pessoais ou à personalidade dos 

intervenientes na discussão como um forte contributo para a tomada de decisão. Também 

a este propósito é referido que é difícil agradar a todos: 

Aluna A18 – É difícil agradar a todos. 
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Aluno A12 – São muitas pessoas. Como são muitas pessoas é muito difícil 

arranjar uma coisa em que toda a gente concorde, (…), quase 30 pessoas 

concordarem… 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

Os alunos mostram que os interesses pessoais diversos dificultam a tomada de 

decisão, sobretudo se não se tiver em consideração que a decisão deveria ser tomada tendo 

em consideração os interesses da comunidade e não os individuais, como se mostra na 

intervenção de alguns alunos na entrevista: 

Aluna A18 – Mas o objetivo é tomar uma decisão que seja o melhor para a 

comunidade. 

Aluno A21 – Por vezes, oferecem-se só argumentos e não se oferecem 

soluções para conseguir chegar a um consenso. 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

A aluna A18 considera que uma das grandes dificuldades na tomada de decisão 

é o facto de não se ter a consciência de que é necessário encontrar a melhor solução para 

a comunidade e não para cada indivíduo. A ideia é corroborada, embora de modo 

implícito, pelo aluno A21 quando afirma que na discussão se oferecem apenas 

argumentos, que defendem a posição de cada indivíduo, sem que se tenha a preocupação 

de oferecer soluções que permitam o consenso, ou seja, o bem comum. Outro aluno faz 

referência à necessidade das pessoas terem de sair da sua zona de conforto para se poder 

chegar a um consenso: 

Aluno A12 – Para chegar a um consenso, algumas pessoas precisam de sair 

da sua zona de conforto. 

(E2, Turma 1, Q1) 

A tomada de consciência de que o necessário consenso na tomada de decisão só 

poderá ser alcançado se as pessoas saírem da sua zona de conforto individual e passarem 

a ter uma perspetiva de comunidade é evidente nesta intervenção do aluno. Esta tomada 

de consciência de que cada um é parte do todo pode considerar-se uma condição fulcral 

para o desenvolvimento do ativismo social. 

As considerações emotivas também foram referidas pelos alunos como 

importantes no contributo para a tomada de decisão, como se evidencia na intervenção de 

uma aluna na entrevista, na sequência da intervenção de outro aluno que defendia a 

importância dos dados factuais para a tomada de decisão: 



83 
 

Aluna B8 – Eu acho que (…) resulta muito apelar aos sentimentos das outras 

pessoas, porque às vezes pode não ser uma questão de números, mas uma 

questão mais de valores ou de cultura e nós ao apelarmos isso às pessoas, às 

vezes conseguimos melhor do que mostrando dados que são reais e são 

factuais. 

(E4, Turma 2, Q1) 

 

A aluna defende que a sensibilidade moral, associada a valores ou cultura, tem, 

em determinados casos, maior importância no momento da tomada de decisão. A aluna 

considera que os dados podem não ser suficientes para contribuírem para um critério de 

tomada de decisão, talvez por ter em conta que podem não ser conclusivos, não serem 

credíveis ou ainda existirem dados factuais igualmente importantes dos dois lados da 

questão e por essa via não se encontrar o tal critério necessário à decisão. A aluna defende 

que, nesses casos, resulta melhor ter em consideração na decisão os aspetos emotivos ou 

relacionados com a sensibilidade moral. 

Para a tomada de decisão, os alunos tiveram de clarificar o critério que deviam 

utilizar, tendo em conta todos os argumentos apresentados. Apesar da dificuldade inerente 

à diversidade de argumentos válidos de ambas as partes em discussão, tiveram de ser 

capazes de considerar os interesses da comunidade para a definição desse critério, 

recorrendo a considerações pessoais, sociais, emotivas e também morais. Com a 

clarificação do critério de tomada de decisão tornava-se possível a iniciativa de ação por 

parte dos alunos junto da comunidade. 

 

 Estratégias 

As estratégias utilizadas pelos alunos permitem-lhes conhecer o que podem 

fazer, reconhecer que o podem fazer e proporcionam a vontade de agir e de mudar as suas 

ações e as ações dos outros. Estas estratégias contribuem para que os alunos tomem 

consciência que o cidadão comum pode contribuir no seu dia-a-dia para a ação, 

valorizando a sua ação local. 

Analisaram-se as estratégias a que recorreram os alunos durante as tarefas de 

discussão, tendo emergido a pesquisa, simulação, analogia, colaboração e antecipação de 

respostas/situações. 
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 Pesquisa 

Para fundamentarem devidamente as suas posições e poderem participar de 

modo convincente e responsável na discussão, os alunos recorreram a pesquisa e/ou 

documentação, como se pode verificar pelos testemunhos que se apresentam a partir das 

entrevistas: 

Aluno A21 – Tínhamos que fazer muita pesquisa… para contribuir também 

para os argumentos. 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

Esta afirmação torna evidente a necessidade que os alunos tinham de se 

documentar para apresentarem argumentos minimamente sólidos. Na intervenção que se 

segue, além da necessidade de documentação, a propósito dela, os alunos referem a 

dificuldade no processo de documentação em dois aspetos fundamentais – a seleção de 

informação adequada aos argumentos que desejavam produzir e o aprofundamento 

igualmente adequado. 

Professora – E onde é que estava a dificuldade? Na dificuldade dos assuntos 

ou que outro tipo de dificuldades? 

Aluna A23 – Não, era mais na quantidade de informação. Tínhamos de saber 

um pouco sobre tudo. Não nos podíamos centrar num assunto. Tinha de ser 

mais alargado. Tínhamos de saber tudo do nosso papel. 

Professora – Quando dizes tudo, queres dizer o quê? 

Aluno A14 – Tínhamos de ter uma boa capacidade de filtragem, a filtrar toda 

a informação que nos era dada. 

Aluno A12 – Se calhar, sintetizar o principal. 

Professora – Na informação toda, encontrar os assuntos-chave, não é? Mas, 

quando tu dizes tudo, queres dizer o quê? Queres referir-te a quê? 

Aluna A23 – Ao assunto em geral, porque é uma coisa controversa para a 

sociedade e por isso traz algum peso, porque nós somos uma geração futura, 

por isso podemos sempre atuar nisso e não podemos ficar à superfície dos 

problemas. Temos de explorar em profundidade e por isso temos de saber 

mais sobre esse assunto. 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

Como já se referiu anteriormente, a intervenção da aluna A23 deixa evidências 

de que não só sente a necessidade de se documentar convenientemente a fim de 

desenvolver convenientemente a sua competência ao nível científico para uma boa 

execução da tarefa, como também tomou consciência de que essa documentação é uma 

estratégia fundamental para um bom exercício de cidadania democrática. 
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Outro exemplo mostra a necessidade de uma documentação devidamente 

orientada para o fortalecimento dos argumentos que iriam utilizar. 

Aluna A23 – Para reforçar os argumentos utilizávamos factos. Por exemplo, 

os argumentos económicos nós íamos sempre tentar pesquisar números que 

comprovassem o que estávamos a dizer e isso tornava sempre os argumentos 

mais fortes, e conseguíamos sempre chegar ao público-alvo (…) 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

Como se pode observar, a aluna procurava documentar-se com factos, com dados 

numéricos, ou seja, o tipo de dados aos quais provavelmente atribui uma força particular 

e, portanto, de toda a conveniência para a sua argumentação. 

Por outro lado, associada a uma estratégia de antecipação de respostas/situações, 

que se analisará adiante, surge a necessidade de uma documentação que permita a 

construção de contra-argumentos a utilizar para rebater eventuais argumentos. 

Aluno A15 – Eu acho que, primeiro que tudo, se estivermos bem informados 

e não só a nossa personagem, mas tendo em conta também todas as outras, se 

estivermos já preparados para saber mais ou menos o que é que eles vão dizer 

e quando é que podemos entrar… 

(E1, Turma 1, Q1) 

 

O aluno, nesta resposta, evidencia que utilizou ao longo das tarefas, 

nomeadamente as que se desenvolveram em role-playing, um plano estratégico do qual 

faziam parte a antecipação de argumentos a utilizar pelos outros personagens e, 

consequentemente, a preparação da contra-argumentação para a qual considerava 

necessária a máxima documentação a partir da pesquisa. Esta antecipação de argumentos 

revela-se uma estratégia que promove o aprofundamento da discussão, contribuindo 

claramente para promover uma boa fundamentação da ação a desenvolver pelos alunos. 

A documentação foi ainda registada no diário de bordo em diversos momentos. 

Apresenta-se um deles: 

Aluno B27 mostra estar muito bem informado em relação à defesa do 

consumidor e relaciona muito bem os direitos dos consumidores com o ponto 

de vista do empresário. 

(DB, Turma 2, T1, Q1) 

 

Como foi sendo afirmado anteriormente, a documentação feita através da 

pesquisa constituiu-se, ao longo de todas as tarefas, uma estratégia fulcral para que os 

alunos construíssem argumentos fortes, capazes de serem esgrimidos com robustez e 
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assim, na fase de tomada de decisão, pudessem optar por uma via, qualquer que fosse ela, 

mas de modo fundamentado. Deste modo, foi uma estratégia que representa uma 

potencialidade das QSC com vista à promoção do ativismo fundamentado. 

 

 

 Simulação 

Outra das estratégias utilizadas pelos alunos para proporcionar uma discussão 

tão rica quanto possível com vista ao desenvolvimento de iniciativas de ação revestidas 

de um bom fundamento, foi a da simulação, quer no desempenho dos papéis atribuídos 

de acordo com o desenho da tarefa, quer na forma como se preparavam para a 

argumentação que queriam utilizar na discussão de grande grupo. Esta atitude era 

particularmente conseguida quando o desenho da própria tarefa utilizava o role-playing. 

Este desenho obrigava os alunos a “vestirem-se” de diversos personagens. 

Aluno A7 – Basicamente, isto é uma atividade de role-playing. Então, faz-nos 

vestir, encarnar uma personagem (…) 

(E1, Turma 1, Q1) 

 

O role-playing revelou-se uma estratégia com caráter inovador para os alunos, 

porquanto de um modo geral nunca tinham tido uma experiência do género. Esse caráter 

inovador contribuiu para uma entrega às tarefas por parte de todos os alunos, pelo menos 

nas componentes que se desenvolviam em tempo de aula. Também era evidente que se 

divertiam com as situações, permitindo uma experiência muito positiva que naturalmente 

torna o processo mais rico. Quando, depois da tarefa 2, foram informados de que a tarefa 

3 não utilizaria o role-playing, a reação genérica foi de algum desapontamento. Apesar 

desse divertimento e de um envolvimento tão acentuado, a dificuldade em assumir papéis 

com posições diversas das dos próprios alunos é evidenciada na intervenção da aluna A1 

na entrevista.  

Aluna A1 – (…) mas, tive [dificuldade] quando tinha que assumir uma 

posição, quando tinha que estar lá à frente na mesa, muitas vezes não estava 

de acordo com a posição que tinha que assumir. Então não podia dar o braço 

(…) a torcer e desmanchar aquilo que tinha que fazer. Por exemplo, naquela 

em que eu estive na mesa, eu tinha que assumir uma posição contra e eu estava 

a favor (…) tinha que estar a dizer coisas que não era aquilo que eu pensava. 

(E1, Turma 1, Q1) 
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Torna-se evidente pela intervenção da aluna que foi necessário fazer algum 

esforço para desempenhar devidamente o papel de um dado personagem, sobretudo 

quando as ideias desse personagem entravam em conflito com as ideias próprias da aluna. 

No entanto, a própria aluna refere que essa estratégia de simulação, proporcionada pelo 

role-playing, lhe permitiu a perceção de diferentes pontos de vista na discussão, como se 

documenta no excerto que se segue: 

Aluna A1 – Acho que é positivo, porque não podemos só ver o nosso lado, 

também fez com que eu tivesse que ver os outros lados, além de não estar de 

acordo, tive que assumir outra posição. 

(E1, Turma 1, Q1) 

 

Nas intervenções da aluna A28 na entrevista o mesmo resultado se torna 

evidente, talvez com uma pequena nuance. De facto, enquanto a aluna A1 faz referência 

a alguma dificuldade durante a simulação, a aluna A28 refere um sentimento de irritação 

ao ter de exteriorizar ideias ou pensamentos com os quais não se identificava. É 

interessante notar que os alunos mostram que, perante as situações apresentadas, têm 

opinião própria formada ou, pelo menos, apercebem-se de que não concordam com alguns 

dos argumentos que eles próprios, por via do role-playing, têm de apresentar. 

Aluna A28 – (…) irritou-me um bocado eu ter de estar a discordar daquilo 

que eu pensava, eu estar a falar e as pessoas estarem a mandar argumentos 

que realmente eram superiores aos meus e eu não podia dizer “OK, eu 

concordo com vocês”, mas “Não, cala-te!” 

(…) 

Aluna A28 – (…) Eu, pelo menos, assumi imenso a minha personagem e já 

estava mesmo a viver aquilo e então não queria de todo estar… exato, estar a 

ceder, porque… sei lá, se eu fosse, por exemplo, uma empresária, tinha de 

estar a defender a minha empresa à força toda e eu convenci-me que aquilo 

era real, que aquilo ali, naquela hora, aquilo era real. 

(E1, Turma 1, Q1) 

 

Evidencia-se com os dois exemplos acima que, embora com dificuldade ou com 

algum sentimento de rejeição pelo personagem que tinham de “vestir”, os alunos 

entregam-se visivelmente à tarefa de simulação e acima de tudo sentem que a estratégia 

de role-playing permite a interiorização de uma maior diversidade de argumentos, 

contribuindo para o processo de ponderação de todos os argumentos e consequente 

tomada de decisão, dum modo mais próximo do que aconteceria em situação real na 
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sociedade. Mostra-se, portanto, que a estratégia de role-playing potencia a riqueza e o 

realismo da discussão, promovendo uma boa fundamentação do ativismo. 

  

 Colaboração 

Uma das estratégias que os alunos referem ter utilizado para reforçarem a sua 

argumentação, foi o recurso ao trabalho colaborativo em pequeno grupo aquando da 

preparação do personagem que teriam de desempenhar na discussão de grande grupo. 

Apresentam-se algumas passagens das entrevistas que o documentam. 

Aluna A18 – Nós fizemos a pesquisa e depois havia sempre aquela preparação 

em grupo. Muitas vezes diziam “Pronto, se calhar é melhor dizer assim” ou 

de outra forma. 

(…) 

Aluno A10 – Foi com a discussão em grupo também. Ajudou bastante. 

Professora – Ajudou bastante. Como? 

Aluno A14 – Acabávamos por… um dava uma ideia, outro dava outra e 

acabávamos por construir… 

Professora – Construir o quê? 

Aluno A14 – Argumentos fortes. 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

É evidente que os alunos se aperceberam que, para construírem argumentos 

credíveis, suficientemente fortes, que lhes permitia um bom desempenho na discussão 

final, deviam socorrer-se uns dos outros, umas vezes construindo argumentos a partir do 

contributo que cada um pode oferecer e outras vezes, em conjunto, utilizando aqui, 

colaborativamente, as estratégias da simulação e de antecipação de respostas/situações. 

O excerto da entrevista que se segue apresenta esta ideia, quando o aluno A14 faz 

referência à simulação de alguns alunos dentro do grupo, ao assumirem o papel de 

“advogados do diabo”, para “trabalharem o argumento”, o que parece significar “testar a 

força do argumento” por via de tentativas de contra-argumentação. 

Professora – (…) como é que vocês faziam para fazer valer um dado 

argumento que consideravam que devia vingar na tomada de decisão? 

Aluno A12 – Insistir bastante na posição que defendemos. 

Aluno A14 – Pegar naquele argumento, trabalhá-lo e tentar limar-lhe todas as 

arestas e os possíveis contra-argumentos que podiam vir. 

Professora – E como é que vocês trabalharam esses argumentos? 

Aluno A14 – Na discussão em pequeno grupo, alguém apresentava o 

argumento e depois os outros trabalhavam e a própria pessoa como advogados 

do diabo, porque tentavam meter aquilo abaixo. 
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Professora – Portanto, na discussão em pequeno grupo, faziam mesmo o 

exercício de deitar abaixo um argumento que consideravam importante para 

poderem ver como é que se… 

Aluno A10 – Sim, deitávamos abaixo o argumento que nós íamos utilizar, 

para depois mandar abaixo esse argumento que a pessoa ia utilizar. 

Aluno A14 – Contra-argumento. 

Aluno A10 – Esse contra-argumento que a pessoa [ia utilizar]. 

(E2, Turma 1, Q1) 

 

Este resultado relativo a estratégia colaborativa, usando a simulação dentro do 

pequeno grupo é corroborado pelo diário de bordo numa nota relativa à sessão de 

preparação do grupo que desempenhava o papel de cientista na tarefa 1. 

Dois elementos do grupo assumiram o papel de advogado do diabo para 

confrontarem os outros [três] com o fim de encontrarem o máximo de 

argumentos e de testarem os seus próprios argumentos. Discussão muito 

acesa. Claramente a mais acesa da turma e com todos os elementos a 

participarem ativamente. 

(DB, Turma 2, T1, Q1) 

 

É evidente que as sessões em pequeno grupo de preparação para a discussão final 

proporcionaram um enriquecimento da mesma, o que é atribuído pelos alunos ao trabalho 

colaborativo dentro do pequeno grupo. Esta perceção da importância do grupo e 

concretamente do trabalho colaborativo é fundamental na promoção de uma mudança na 

sociedade, criando nos alunos a vontade de agir, pois em conjunto, a ação ganha mais 

força e torna-se mais motivadora. 

 

 Antecipação de respostas/situações 

A antecipação de respostas/situações foi outra estratégia utilizada por alguns 

alunos no sentido de tornar mais eficaz a apresentação dos seus argumentos durante a 

discussão, como se exemplifica com o testemunho apresentado em entrevista por um 

aluno relativamente à questão “Como faziam para fazer valer um argumento que 

consideravam que devia “vingar” na tomada de decisão?”: 

Aluno A15 – (…) também a forma como entramos, a forma como vamos dizer 

os argumentos. Porque não quero dizer esse argumento, se ele é assim tão 

bom, eu tenho que o dizer numa altura em que eu sei que toda a gente me está 

a ouvir, em que eu sei que ninguém está a pensar noutra coisa. Ou seja, nem 

que esteja tudo já… porque às vezes os debates têm momentos altos e 

momentos baixos… se calhar devo utilizar um momento baixo porque 
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ninguém está a discutir nada e peço eu para falar e ao dizer esse argumento, 

sei que todos me ouviram, sei que vão pegar nisso. Por exemplo, quando foi 

essa parte em que eu disse da OMS no debate, foi numa altura em que já se 

estava a falar de outra coisa, mas depois parou-se e eu pensei “É agora que eu 

vou dizer. Agora sei que, se eu disser isto, vou acabar com esta parte de saúde 

e vou acabar em grande” (…) Eu sabia que este tinha de ser o meu último 

argumento. Eu podia apresentar os outros antes, eu sabia que eles iam 

responder, mas eu sabia que a este, ninguém ia responder, porque não havia 

resposta. Então, guardei para o fim e esperei para dizer. Acho que é tudo uma 

questão de estratégia também e não nos privarmos só à nossa personagem. Se 

há outras, temos de saber o que elas podem dizer, porque podem a qualquer 

momento chegar-se a nós. 

(E1, Turma 1, Q1) 

 

A estratégia de antecipação de situações referida pelo aluno A15 é corroborada 

pelo registo vídeo da discussão da tarefa 5 a que ele se refere. De facto, numa fase final 

de discussão de diversos argumentos, por estar a acontecer um impasse entre os 

argumentos a favor da água engarrafada e os argumentos a favor da água da torneira, o 

que levou à intervenção da professora na discussão, o aluno A15 reagiu apresentando o 

argumento referido no excerto anterior da entrevista. 

Professora – Então, a qualidade da água… nós já percebemos que é 

facilmente aceite por todos que têm todas boa qualidade, umas poderão ser 

mais adequadas… há determinados focos populacionais que poderão precisar 

pontualmente, uns pontualmente, outros mais recorrentemente de um 

determinado tipo de água, mas globalmente, teremos as duas em pé de 

igualdade. Que outros argumentos é que nós poderemos ter aqui? 

Aluno A15 – Relativamente à saúde, muitas vezes dizem-nos que as águas de 

nascente são aquelas que nos fazem melhor à saúde, mas há uma coisa que é, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) recusa-se sistematicamente a validar 

qualquer que seja a água engarrafada que afirma que a água mineral faz 

melhor à saúde. Portanto, não podemos ir por aí. Um dos argumentos é que a 

água engarrafada faz melhor à saúde. É só mesmo para realçar a ideia, para 

as pessoas terem a noção que não é o comprarem uma garrafa de água que 

vão ter mais saúde do que uma pessoa que bebe água da torneira. Por isso, a 

OMS recusa-se sistematicamente a assinar qualquer marca de água 

engarrafada que afirme que a água engarrafada faz melhor à saúde. 

(RV, Turma 1, T5, Q1) 

 

É evidente a utilização de um plano de ação, ou seja, da antecipação de um ato, 

de uma situação prevista pelo aluno ou pelo respetivo grupo durante a preparação da 

discussão em pequeno grupo. De notar a escolha do argumento que o aluno considera 

irrefutável para o final da discussão, também de modo intencional. A ideia era deixar que 
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todos os argumentos pudessem ter oportunidade de surgir, ou seja, não “apagar” a 

discussão cedo demais, o que revela consciência da importância que a discussão tem para 

o aluno, revelando já alguma maturidade na sua cidadania por se aperceber que é 

importante ouvir os outros. 

Outro exemplo em que se verifica a utilização de uma estratégia de antecipação 

por parte dos alunos surge num excerto do registo vídeo da atividade de pequeno grupo 

da tarefa 1, em que os alunos de um grupo tentam desenhar antecipadamente uma parte 

da discussão de grande grupo, tentando obter uma resposta de outro personagem, ou seja, 

de outro grupo. 

Aluno A10 – Mas é que eu tenho de estar bem preparado. É por isso que 

temos de preparar mais perguntas. 

(…) 

(Viram-se para o grupo que representa a Associação de Pais e explica a 

pergunta que construíram na intenção de as alunas do grupo lhes darem a 

resposta, para poderem continuar a “construção do debate”.) 

Aluno A14 – Aluna A27, nós estávamos a pensar fazer uma pergunta à 

Presidente da Associação de Pais que era “O que é que…” 

Aluno A10 – Queríamos que já desses a resposta. 

(RV, Grupo G7, T1, Q1) 

 

Este exemplo faz pensar que os alunos estão convencidos de que conseguem 

prever o rumo de uma discussão. É de notar que se tratava da primeira tarefa que estavam 

a realizar. A falta de experiência levou-os a pensar que poderiam preparar pelo menos 

algumas sequências de discussão. 

A mesma tentativa de antecipar o que irá acontecer no grande grupo, embora 

sem tentar as respostas que os outros alunos eventualmente darão, verifica-se no exemplo 

que se segue relativo ao trabalho em pequeno grupo na tarefa 2. 

Aluno B13 – Então, se disserem isso das radiações, dizemos que (…). Pois 

porque vão dizer isso depois lá, na altura… Eu não sei como é que vou dizer 

isso. Eu não tenho tempo para dizer isso. 

Aluna B22 – Dizes que quando o sinal é mais forte, as radiações emitidas pelo 

telemóvel vão diminuir. 

Aluno B13 – Pronto, ele não tem que se esforçar tanto para encontrar rede. 

(…) 

Aluno B13 – Quanto à crise… eles vão dizer da crise… 

Aluna B22 – Mas, isso há que fazer um acordo com as empresas. 

Aluno B13 – Podemos dizer que estamos dispostos a baixar o valor… 

(RV,  Grupo G12, T2, Q1) 
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A mesma estratégia de antecipação se verifica no trabalho em pequeno grupo na 

preparação da discussão relativa à tarefa 4. O primeiro exemplo é relativo ao início da 

discussão, quando os alunos se confrontam em grupo com o papel que teriam de 

desempenhar (Representante de uma Associação de Jovens Desempregados), 

apercebendo-se de que a discussão poderia eventualmente circular à volta da sua 

personagem, exigindo por isso uma boa preparação da argumentação:  

Aluna B11 – Então nós somos a favor [da instalação da fábrica de amoníaco]. 

Somos desempregados… 

Aluna B12 – Sim, mas também nos preocupamos com o ambiente, portanto, 

estamos ali um bocado no meio… 

Aluna B11 – A discussão vai ficar outra vez em cima de nós. 

(RV, Grupo G9, T4, Q1) 

 

O segundo exemplo refere-se ao mesmo grupo, numa fase de discussão em que 

discutem argumentos e onde se mostra que estão a encontrar possíveis contra-argumentos 

dos outros intervenientes na discussão. 

Aluna B11 – Está a dizer que é no concelho e nós dizemos que sim, porque… 

tipo, vai-nos trazer postos de trabalho. Mas eles vão dizer “Então, tu podes 

ter um posto de trabalho lá num sítio mais isolado. Porque é que tem que ser 

no concelho?” 

(RV, Grupo G9, T4, Q1) 

 

Ainda na discussão de pequeno grupo relativa à tarefa 5, os alunos utilizam 

estratégias de antecipação de eventuais argumentos a utilizar pelos outros personagens na 

discussão de grande grupo a fim de se prepararem na argumentação que deveriam utilizar. 

Apresenta-se um excerto da discussão do grupo que desempenha o papel de 

“Consumidora de água engarrafada”. 

Aluna A23 – Eles vão dizer que a água da torneira é controlada, por isso podia 

ser… é, é própria para consumo; vão dizer que é mais barata do que a das 

garrafas. 

Aluno A10 – Então, mas a água que tu bebes [a engarrafada] também é 

controlada. 

Aluna A23 – Vão-nos dizer que a água engarrafada tem falta de flúor e por 

isso é mais vulnerável a bactérias. Vão-nos dizer isso, não é? 

Aluna A16 – Sim, mas se ela está engarrafada, está selada! 

(RV, Grupo G4, T5, Q1) 

 

Este exercício de antecipação de situações ou de argumentos é particularmente 

útil na preparação dos alunos, pois oferece-lhe consistência através dos sucessivos testes 

a que se submetem na argumentação. Esta antecipação é evidente em todas as tarefas que 
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se realizaram em role-playing. A única tarefa que não se realizou em role-playing foi a 

tarefa 3. Nesta, não foram encontrados episódios de antecipação. Assim, pode afirmar-se 

que neste programa de tarefas a estratégia de role-playing se revelou particularmente 

potenciadora de uma boa preparação da defesa de argumentos, contribuindo, deste modo, 

para a promoção de um ativismo fundamentado. 

 

 Analogias 

Por vezes, os alunos recorrem ao uso de analogias a fim de demonstrar de modo 

mais eficaz, eventualmente mais emotivo, o ponto de vista que estão a defender. Trata-se 

de uma estratégia que promove o envolvimento acentuado dos alunos, contribuindo para 

a consciência de que é importante para o cidadão o esclarecimento cabal de todos os 

argumentos, mesmo que se tenha de recorrer a outras situações paralelas que ajudem a 

entender o funcionamento da questão em discussão. É uma estratégia que promove a 

melhoria da comunicação entre os cidadãos. 

Apresentam-se no quadro 5.4 alguns exemplos de analogias utilizadas pelos 

alunos nas tarefas de discussão. 

 

Quadro 5.4 – Analogias utilizadas pelos alunos durante as discussões 

Exemplos de analogias Explicação das analogias 

Aluno A10 – Ora muito bem, na minha opinião, acho 

que vivemos numa sociedade irresponsável. Mesmo que 

tenhamos um limite de segurança, não são capazes de 

cumpri-lo. Portanto, temos mesmo que impor o limite 

para não ultrapassá-lo. Exatamente como acontece na 

estrada. Nas autoestradas, temos limites de velocidade, 

e é raro… as pessoas cumprem. Portanto, temos mesmo 

que ter um limite. 

(RV, Turma 1, T1, Q1) 

Numa situação em que se discutia se se devia 

ou não impor um limite na intensidade de som 

dos leitores de mp3, o “jovem de 18 anos” 

afirma que é importante impor um limite, pois 

para a nossa sociedade, com tendência a não 

cumprir regras, segundo a opinião do aluno, 

haveria o benefício de, pelo menos, alguns dos 

seus indivíduos serem alertados. Utiliza, para 

ilustrar o seu ponto de vista, a analogia com o 

limite de velocidade nas estradas, situação já 

instituída e respeitada em grande escala, 

segundo a opinião do aluno. 

 

Aluno B27 – Por exemplo, já viram uma caixa de 

tabacos… um maço… uma caixa de cigarros… aquilo 

diz “Fumar mata”. E eu duvido que alguém ligue a essa 

situação. 

(RV, Turma 2, T1, Q1) 

Ainda discutindo como se deve avisar o utente 

de um leitor de mp3 acerca dos riscos da 

exposição a elevadas intensidades de som, 

refere-se a analogia com o tabaco que permite 

entender melhor o que deverá ser a lógica 

comportamental dos indivíduos perante um 

eventual limite de volume sonoro dos aparelhos 

de mp3, comparando-a com a que sucede com 

a caixa de tabaco que transporta no rótulo um 

aviso. 
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Aluna A1 – Eu queria perguntar se será que todos estes 

avanços tecnológicos têm em vista as consequências 

que podem deixar. Tal como foram criados os sprays, 

que nós usamos, como o desodorizante, têm 

prejudicado por causa dos CFC’s para a camada do 

ozono. Neste momento, achamos este avanço poderá ter 

vantagens ou não. O problema é que mais tarde podem 

acontecer estas tais desvantagens, depois devemos 

estar a pensar que se calhar não devíamos ter 

cumprido, quando não há conhecimentos certos, mais-

valia ter um dado certo do que estar a avançar para 

uma coisa desconhecida. 

(RV, Grupo 1, T2, Q1) 

A aluna compara a situação da questão em 

causa (exposição a radiações eletromagnéticas) 

com o que se passou com os sprays com CFC´s 

responsáveis pela destruição da camada de 

ozono, usando claramente a analogia para 

explicar minimamente o princípio da precaução 

e a importância de o respeitar. 

Aluno B27 – Peço desculpa. Eu queria dar um exemplo. 

É um exemplo que pode parecer um bocado absurdo ao 

início, mas depois entende-se. Por exemplo, um soco. 

Se eu desse um soco muito forte no braço, dói, mas 

acabou. Um soco. Agora, vamos dar um soco 20 vezes 

mais fraco, mas constantemente. Vai chegar um 

momento, vai chegar um momento que vocês até vão 

chorar que páre. Porquê? Porque a dor é constante. É 

uma dor constante. De início, vocês… é aqui uma 

palmadinha nas costas, quase. É quase uma festinha. É 

que não sentem. Mas, passado algum tempo, vocês vão 

começar a sentir. Aí está, a longo prazo, pode não ser 

10 anos, mas pode ser 20 anos. Passado daqui a 20 

anos. 

(RV, Grupo 2, T2, Q1) 

 

O exemplo apresenta uma analogia que poderia 

ser usada para ilustrar o provérbio “água mole, 

em pedra dura, tanto bate até que fura”. A 

analogia serve para explicar que as radiações 

emitidas pela antena de estação-base, não 

sendo muito potentes, podem no entanto 

prejudicar o organismo humano a longo prazo. 

 

Aluna A18 – Quê? Não, é o que eu estava a dizer. Ela 

disse assim, eu é que tenho que levar o carro à oficina 

e não é a oficina que vem à minha casa, mas, porque é 

que as pessoas sabem isso? Sabem isso porque se 

andarem na estrada com o carro [sem a inspeção], 

recebem a multa. E aí já sentem a obrigação. Isso é 

como é que as pessoas são. As pessoas só fazem as 

coisas quando sofrem pelas consequências. 

(RV, Grupo 1, T3, Q1) 

Esta analogia surge na tarefa 3, quando uma 

aluna compara a obrigatoriedade de cumprir o 

eventual limite do volume sonoro do leitor de 

mp3 com a obrigatoriedade de levar o carro à 

inspeção, referindo que as pessoas só cumprem 

porque em caso contrário lhes seria aplicada 

uma multa. 

A analogia serve o propósito de explicar com 

um exemplo já conhecido aquilo que 

eventualmente aconteceria numa nova 

situação. 

 

 

A analogia, nos diferentes casos apresentados no quadro 5.4, é utilizada como 

uma estratégia de comunicação de conceitos. Ao ser utilizada pelos alunos, está a ser 

desenvolvida a capacidade de comunicação, neste caso, de comunicação oral. Sendo a 

comunicação uma peça chave no ativismo, o uso da analogia, fortalecendo essa 

comunicação, promove a capacidade de ação dos alunos junto da comunidade.  
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Iniciativas de ativismo social promovidas pelos 

alunos 

Nesta secção apresentam-se as iniciativas de ação promovidas pelos alunos no 

âmbito de cada uma das tarefas de discussão de QSC. Estas iniciativas foram 

categorizadas em cinco categorias de análise de acordo com o tema das diferentes ações 

que decorriam das tarefas de discussão de QSC: intensidade do som, radiação 

eletromagnética e telemóveis, armazenamento de produtos químicos em casa, libertação 

de gases tóxicos ou de efeito de estufa e, por fim, água engarrafada ou água da torneira. 

Analisaram-se e interpretaram-se os dados recolhidos a partir dos documentos escritos ou 

em suporte digital produzidos pelos alunos, das evidências produzidas pelos alunos, quer 

por fotografia, quer por vídeo e da entrevista em grupo focado. 

 

Intensidade do som 

A categoria intensidade do som foi analisada tendo em consideração os folhetos 

e outros veículos de informação produzidos pelos alunos. 

Na tarefa 1, da discussão decorrente do tema “Devem os leitores de mp3 ter 

limite de volume sonoro?”, os alunos decidiram agir na comunidade, tal como documenta 

o registo seguinte relativo à intervenção final do moderador da discussão: 

Quando sairmos daqui, acho que devíamos pensar que, se calhar, não é 

necessário impor esta lei, mas ao mesmo tempo também não a vamos ignorar. 

(…) Vamos informar a população daquilo que realmente se passa, vamos 

dizer a todos o que é necessário fazer para que não tenhamos estes problemas 

no futuro ao nível da audibilidade. 

(RV, Turma 1, T1, Q2) 

 

Já depois da discussão, na aula seguinte, discutiram qual deveria ser o seu 

público-alvo e decidiram como deviam agir junto dele. Considerando a faixa etária mais 

criticamente exposta a elevadas intensidades sonoras que, segundo os dados recolhidos 

na pesquisa e documentação obtida, era a da adolescência, entenderam que deviam agir 

junto dos colegas da sua própria escola, adolescentes maioritariamente entre os quinze e 

os dezoito anos. Decidiram que cada grupo deveria produzir um folheto com a informação 

relevante e conselhos adequados à proteção que se impunha nos ouvidos quando usam 

fones e leitores de mp3. Poderiam optar por um meio alternativo como um flyer, um 
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separador de livros, ou outro meio de informação em suporte papel que considerassem 

eficaz para a divulgação. 

As fotos da figura 5.1 ilustram dois dos folhetos que os alunos produziram e 

distribuíram pelos colegas da escola. 

De um modo geral, os alunos incluíram no folheto produzido alguma da 

informação proveniente da pesquisa efetuada e alguns alertas para os riscos de ouvir 

música com fones em alto volume, baseando-se nos argumentos que consideraram mais 

fortes da discussão. 

Um dos grupos de alunos optou por realizar um folheto na forma de postal de 

correios. As imagens da figura 5.2 mostram a frente e o verso do postal. Neste postal, a 

imagem obtida fotograficamente pelos alunos, sugere a necessidade que tiveram de 

chocar o seu público-alvo, como forma de chamar a sua atenção. No verso, a informação, 

como se disse antes, baseou-se nos principais argumentos utilizados durante a discussão. 

O grupo responsável por este postal desempenhou o papel de cientista especialista na 

Figura 5.1 – Folhetos sobre a intensidade do som e efeitos nos ouvidos. 

Figura 5.2 – Frente de um postal de correios           e         Verso do postal de correios 
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fisiologia do ouvido. Verifica-se que a argumentação a que dá mais relevo provém desta 

área do conhecimento. 

A tentativa de chamar a atenção num formato um pouco diferente do de um 

folheto, aconteceu num outro grupo que optou por construir um avião de papel com a 

informação nas asas, como se ilustra na figura 5.3. No grupo surgiu a ideia do avião, 

eventualmente a partir da comparação que consta na mensagem entre o volume elevado 

de som e o de um avião a descolar. 

Outros grupos, querendo produzir algo que permanecesse presente no material 

escolar dos alunos, a fim de não se perder de imediato a mensagem e perpetuá-la um 

pouco mais no tempo, optaram, num dos casos, por construir uma pequena régua com um 

slogan (figura 5.4) e em que a unidade de medida marcada coincidia com a barra de 

volume sonoro de que haviam falado durante a discussão e, no outro caso, construíram 

um separador de livros que tinha num dos lados uma mensagem e no outro uma escala de 

volume sonoro com um slogan. 

Figura 5.3 – Informação nas asas de um avião de papel 

Figura 5.4 – Régua com um slogan 
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Outros grupos ainda optaram por usar o aspeto gráfico de um leitor de mp3 e no 

verso ou no respetivo ecrã escrever a mensagem com a informação e conselhos. 

Apresentam-se, nas figuras 5.6 e 5.7, dois exemplos deste tipo: 

Figura 5.5 – Separador de livros com mensagem e slogan 

Figura 5.6 – Flyer com aspeto de um leitor de mp3 (1) 
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Pode concluir-se que vários alunos, durante a conceção dos seus folhetos, 

tiveram a preocupação de sair do formato normal dos folhetos, talvez por sentirem que 

deviam fugir ao que era mais corrente a fim de chamar a atenção do seu público-alvo e, 

assim, proporcionar à ação planeada um maior impacte. 

Desejando que o folheto ou os outros meios de divulgação obtivessem atenção 

por parte do público-alvo, os alunos entenderam que deviam fazer a entrega com alguma 

estratégia: 

o Todos os grupos deviam fazer a entrega do folheto no mesmo intervalo das aulas 

e, por isso, agendou-se o evento, noticiando-o na rádio da escola com o seguinte 

texto. 

Olá, apaixonados da música!  

Somos alunos do 11º ano de Ciências e Tecnologias. Encontramo-nos neste 

intervalo a dinamizar uma campanha de sensibilização para a proteção dos 

nossos ouvidos quando nos encontramos a ouvir música com fones a partir de 

um leitor de mp3. Fizemos pesquisas e apercebemo-nos de que, ouvindo 

Limites Sonoros 
Sabias que: 
• O nível sonoro máximo 

suportado pelo nosso ouvido 
sem que se causem danos é de 
85dB. 

• Alguns dispositivos mp3 
atingem níveis sonoros iguais 
aos de um concerto de rock. 
Chegam a atingir 120 dB! 

• Se ouvirmos música até aos 
85dB podemos ouvir até 8 
horas diárias (com pausas de 2 
em 2 horas), mas se ouvirmos 
a 120dB já só devemos ouvir 
até 7 minutos diários! 

    Agora que sabes isto, vais 
continuar a arriscar a tua audição 
ou preferes começar a cuidar dela, 
e ouvir bem o resto da tua vida? 

Vais cuidar ou vais abusar? 

Figura 5.7 – Flyer com aspeto de leitor de mp3 (2) 
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música com fones com uma intensidade acima dos 85 decibéis podemos vir a 

contrair lesões ao nível do nervo auditivo, ou seja, podem acontecer danos 

irreversíveis na nossa capacidade auditiva. 

Como a nossa geração de adolescentes provavelmente não tem consciência 

destes danos, tal como nós próprios não tínhamos, resolvemos arregaçar 

mangas e informar os nossos colegas. Queremos que, aos 30 anos, quando 

formos apenas jovens adultos, possamos usufruir dos nossos ouvidos, da 

música, do convívio. 

Não deixes ultrapassar os 85 decibéis. Quando te aproximares deste valor, 

assegura-te de que só o fazes por poucos minutos. Quanto maior o tempo de 

exposição a um elevado volume sonoro, maior a probabilidade de causar 

danos na audição. 

Cuida dos teus ouvidos! 

 

o Enquanto um aluno do grupo entregava o folheto, explicando ao colega o que 

pretendiam e dizendo que o folheto continha alguma informação importante a 

reter, outro aluno do grupo colocava uma etiqueta no fio dos fones do aluno 

recetor do folheto ou entregavam-lhe um pequeno brinde. 

As imagens das figuras 5.8 e 5.9 mostram uma dessas etiquetas e um íman 

construído pelos alunos. 

 

Pelos exemplos apresentados, pode afirmar-se que os alunos tentaram várias 

formas de chegar ao seu público-alvo, investindo sobretudo numa ação personalizada, 

quer na construção de folhetos, flyers e outros veículos de informação, quer na abordagem 

efetuada junto dos colegas. 

 

 

Figura 5.8 – Etiqueta colocada no fio dos 

fones 

Figura 5.9 – Íman entregue com o folheto 
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Radiação eletromagnética e telemóveis 

A categoria radiação eletromagnética e telemóveis foi analisada tendo em 

consideração a ação dos alunos na comunidade. Na discussão da questão que esteve na 

base da tarefa 2 “Uma antena de telemóveis na escola – Sim ou não?”, os alunos tomaram 

a decisão de agir junto da comunidade construindo caixas, contendo uma mensagem no 

interior, que deveriam ser colocadas, no primeiro intervalo da manhã, em diversos pontos 

da escola. Ao mesmo tempo que eram colocadas as caixas, seriam enviados SMS por 

todos os alunos aos seus amigos. 

A decisão dos alunos foi a de alertar a população escolar. O público-alvo que 

desejavam atingir, por ser, segundo concluíram, o mais vulnerável, dirigiu-se para o envio 

de SMS por todos os alunos envolvidos nas tarefas a um número máximo possível de 

amigos. A mensagem devia ser suficientemente curta para ser lida e suficientemente longa 

para que transportasse, no mínimo, um alerta que levasse as pessoas a conversarem sobre 

Figura 5.10 – Mensagem enviada por SMS por todos os alunos envolvidos aos seus 

amigos 
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o assunto, a pensar ou a pesquisar. Optaram por enviar uma mesma mensagem a todos, 

para evitar alarmismos não adequados e, assim, ter a certeza de que se agia de modo 

credível e sustentável. A figura 5.10 ilustra esta ação bem como o texto da mensagem 

enviada. 

A utilização de SMS pareceu pertinente aos alunos, pois, deste modo, os amigos 

utilizadores de telemóveis teriam oportunidade real de se confrontarem com a mensagem 

que se relacionava com o uso de telemóveis, precisamente quando estivessem a usá-lo. 

Esta ideia é evidenciada numa reflexão sobre a tarefa 2 escrita por dois alunos em 

conjunto. 

Realizar uma ação para aconselhar a diminuir a utilização dos telemóveis 

através de SMS poderá parecer de certa forma irónico, mas foi um método 

muito inteligente. Assim, foi possível chegar diretamente a pessoas que 

sabemos que possuem e utilizam telemóveis. Então, os utilizadores são quase 

que obrigados a ler a mensagem. Tornou-se um processo muito eficaz, uma 

vez que fizemos com que a informação chegasse a muita gente através do 

meio sobre o qual estávamos a sensibilizar. Não obtivemos muitas respostas 

por parte das pessoas a quem enviámos as mensagens, mas sabemos que 

receberam e temos a certeza que muitos leram, pois era um texto direto e bem 

feito. 

(RE, Turma 2, T2, Q2) 

 

Com a mensagem de telemóvel, o objetivo foi quase exclusivamente alertar para 

o problema, esperando-se que, posteriormente, os destinatários fossem procurar, eles 

próprios, informação sobre a questão. De facto, o SMS não seria o meio mais adequado 

para fornecer informação, mas, como a aluna refere no excerto anterior, revelou-se um 

meio muito adequado para enviar o alerta. 

Ao mesmo tempo que as mensagens eram enviadas pelos telemóveis dos alunos 

aos seus amigos, foram espalhadas no recinto escolar, pelos diferentes grupos, as caixas 

construídas a partir de caixas de sapatos ou outras, decoradas de modo apelativo e 

contendo no seu interior uma mensagem. Esta, segundo a decisão dos alunos, foi a mesma 

em todas as caixas e, para ser mais apelativa, devia ser escrita à mão, a fim de poder 

contrastar com todas as mensagens que atualmente se passam, escritas com o computador. 

O texto da mensagem, abaixo transcrita, foi baseado na principal conclusão da discussão 

feita em grande grupo. 

A radiação emitida e recebida por um telemóvel é da gama microondas. 
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Não está provado que faça mal à saúde, mas também não está provado que 

não faça mal. 

Suspeita-se que possa existir uma relação entre esta radiação  e alguns tipos 

de cancro, mas como ainda passou pouco tempo desde que se começaram a 

utilizar massivamente os telemóveis, os estudos que existem não são 

conclusivos. 

Muitas vezes, o cancro só se manifesta muitos anos depois da exposição ao 

agente cancerígeno. 

Não estamos a pedir que deixes de usar o teu telemóvel. Pedimos apenas que 

respeites o Princípio da Precaução! 

 Usa o telemóvel com moderação! 

 Quando o usares, toma atenção ao tempo da chamada. Não exageres! 

 Se puderes, usa um auricular. Este permite que a emissão da radiação se 

faça um pouco mais afastada do teu cérebro. 

 Passa a palavra! 

 

Trata-se de uma mensagem que apela fundamentalmente à moderação no uso 

dos telemóveis, solicitando-se a aplicação do princípio da precaução, uma vez que, 

segundo as pesquisas efetuadas pelos alunos, os estudos não são conclusivos no que 

respeita aos eventuais danos provocados pelas radiações emitidas pelos telemóveis. 

As caixas que surgiram chamavam a atenção pelas cores e brilho, mas também 

pelos locais onde foram colocadas. De facto, um pouco por toda a escola surgiam caixas. 

Em degraus de escadas do espaço exterior e interior aos pavilhões, nos muros junto às 

flores, no balcão da papelaria/reprografia, na sala de convívio, na biblioteca. Nas imagens 

da figura 5.11 evidenciam-se a decoração das caixas e também alguns dos locais onde 

foram colocadas no recinto escolar. 

Figura 5.11 – Caixas espalhadas pelo recinto escolar com mensagens sobre a 

radiação dos telemóveis 
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  No final do dia, tinha sido passada a mensagem a muitos utilizadores 

adolescentes de telemóveis. 

Alguns dos alunos consideraram a atividade muito interessante, não só por terem 

criado a ideia, terem-na posto em prática, mas também por terem observado o efeito que 

provocou na população escolar. Apresenta-se um exemplo que traduz o sentimento de um 

aluno: 

(RE, Turma 2, T2, Q2) 

 

A opinião dos alunos acerca do impacte da sua ação é manifestada no texto da 

reflexão escrita por dois alunos. 

A (…) parte da sensibilização, que aconteceu através da construção de caixas, 

foi o suficiente para mexer com a curiosidade dos alunos de toda a 

comunidade escolar. Ao observar um objeto invulgar naquele ambiente, 

sentiam a necessidade de ver o que se encontrava lá dentro. Tínhamos a 

certeza de que muitos iriam abrir as caixas e ler os textos. Ficariam então a 

pensar neste problema e (…) passariam a moderar a sua utilização. (…) 

Sabemos que muitos alunos aproveitaram [a mensagem das caixas] para se 

informarem e consciencializaram-se sobre o assunto. 

(RE, Turma 2, T2, Q2) 

 

O registo transparece que estes alunos ficaram com a sensação de que a sua ação 

teve algum impacte, considerando, inclusivamente, que o facto de as pessoas pensarem 

no problema que eles levantaram levaria a uma alteração dos seus comportamentos. 

Outros alunos mostraram ter consciência de que não é tão simples fazer mudar 

comportamentos, como uma aluna na sua reflexão sobre esta tarefa refere. 

 
(RE, Turma 1, T2, Q2) 
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Por outro lado, analisando as reflexões individuais dos alunos sobre a ação 

relativa à tarefa 2, a maior parte revela que foi uma ação muito positiva, pois forneceu 

informação que eles próprios e os colegas não conheciam antes. É esta ideia que transmite 

um aluno no excerto que se segue: 

(RE, Turma 2, T2, Q2) 

 

Como muitos outros, este aluno mostra que considera que o conhecimento é um 

fator importante para influenciar as atitudes humanas, nem que seja para fazer pensar 

antes de atuar e, deste modo, condicionar as atitudes às escolhas do indivíduo. 

A consciência de que, para fazer escolhas, é preciso informação é evidenciada 

na afirmação de uma aluna na sua reflexão final desta tarefa: 

(RE, Turma 2, T2, Q2) 

 

Considera-se, assim, que os alunos sentiram que a sua ação nesta tarefa 

contribuiu sobretudo para a informação sobre os riscos das radiações emitidas pelos 

telemóveis, em particular nas utilizações excessivas, alertando-as para o princípio da 

precaução, uma vez que verificaram na pesquisa efetuada e ao longo da discussão que 

não há estudos conclusivos acerca desses riscos. Consideram que, para as pessoas 

poderem escolher mudar de atitude, têm em primeiro lugar de ter conhecimento sobre as 

questões que as afetam. Deste modo, pode inferir-se que, globalmente, os alunos 

consideraram pertinente a sua ação de informação junto dos colegas. 
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Armazenamento de produtos químicos em casa 

A categoria armazenamento de produtos químicos em casa foi analisada tendo 

em consideração a ação junto da comunidade. A ação a realizar no âmbito desta tarefa 

dominou grande parte da discussão em grande grupo que lhe deu origem “Inspeções às 

casas com bebés – Sim ou não?”. Surgiram diferentes ideias, como a intervenção num 

supermercado ou nas farmácias para fornecer informações acerca de cuidados a ter no 

armazenamento de produtos químicos domésticos, como o sugere um aluno: 

Aluno A4 – Sim, estava a pensar numa forma (…), como as pessoas que vão 

aos supermercados, que são os pais, (…), porquê não falar com as empresas 

que produzem os produtos de limpeza (…), para meterem um rótulo a 

informar sobre isso, que não deve estar junto de outras substâncias também 

tóxicas e que podem reagir. E até com os medicamentos, pôr na farmácia, 

alertar e sempre que se comprar medicamentos vinha um panfleto juntamente 

com aquilo e até o farmacêutico podia explicar essa medida que estão a tomar. 

Acho que seria uma medida que chegava a todos e talvez fosse ouvida, porque 

não seria normal. Seria inovador. 

(RV, Turma 1, T3, Q2) 

 

A ideia não terá tido acolhimento, tal como outras que foram surgindo ao longo 

da discussão. Acabaram por decidir uma ação, utilizando música e vídeo. Enquanto um 

grupo de alunos se ocuparia da realização de um vídeo que sensibilizasse pais e avós de 

crianças para o risco de alguns produtos químicos domésticos, outro grupo ocupar-se-ia 

da composição de uma música e letra para uma canção que deveria acompanhar o vídeo. 

Este trabalho exigiu grande coordenação dos alunos, não só para conseguirem dar coesão 

às partes do projeto, como também para a gestão do tempo a despender com a sua 

realização. Os alunos mostraram um grande interesse em tentar produzir algo que, de 

facto, mobilizasse a população, como se pode verificar pela transcrição do registo vídeo 

da discussão: 

Aluna A28 – Mas, outra forma de chegar às pessoas é também pela música. 

Se houvesse, por exemplo… fazer uma música… assim(…), para falar dos 

direitos das crianças, não diretamente deste assunto, mas falar sobretudo nos 

direitos das crianças. Se fosse feita assim, por exemplo… um grupo de 

cantores conhecidos ou qualquer coisa do género, acho que isso ia fazer 

com… pronto, podia ter impacte nas pessoas, mais do que falarem. 

(RV, Turma 1, T3, Q2) 

 

Decidiram convidar alguns músicos, cantores famosos, que pudessem colaborar 

ou oferecer a sua imagem a fim de proporcionar à sua ação o maior alcance possível. O 
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texto construído pelos alunos para enviar aos artistas convidados encontra-se no Apêndice 

F. Tiveram de esperar algum tempo por resposta de algum dos artistas convidados que 

acabou por não chegar. 

Entretanto, uma das alunas compôs a música, tendo um grande grupo da turma 

reunido com ela para escreverem a letra, depois de terem decidido o estilo que desejavam. 

Tudo o que estava ao alcance dos alunos estava preparado para a gravação quer 

da música, quer das imagens, mas faltava algum apoio técnico para as gravações que 

viriam a conseguir apenas no verão. Apresenta-se, na figura 5.12, uma sequência de 

imagens do videoclip, com a canção de título “Olhar Vazio”, que poderá ilustrar, de algum 

modo, a estrutura do vídeo. 

O videoclip começava por apresentar alguns dados sobre os acidentes 

domésticos com crianças abaixo dos 4 anos, para depois passar à música cuja letra 

(Apêndice G) questiona o que aconteceria num mundo sem crianças, tentando deste modo 

sensibilizar a população pela emoção e pela arte. No final, o vídeo, depois de alguns 

alertas, remete para informação no CIAV (Centro de Informação Anti-Veneno). 

A imagem da figura 5.13 permite avaliar o impacte do videoclip, por exemplo, 

através do número de visualizações (724) no Youtube ao fim de quatro semanas após o 

lançamento: 

Figura 5.12 – Algumas imagens do videoclip “Olhar Vazio” 
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Figura 5.13 – Nº de visualizações do videoclip e comentários no Youtube 

Esta iniciativa de ação parece ter sido muito bem acolhida por vários alunos. 

Exemplifica-se este acolhimento com o seguinte excerto da reflexão de uma das alunas, 

ainda antes de terminada a tarefa. 

 

(RE, Turma 1, T3, Q2) 

 

A expetativa de vários alunos acerca do impacte da ação é verbalizada na 

reflexão final da aluna: 

 

(RE, Turma 1, T3, Q2) 

 

O entusiasmo dos alunos, evidenciado no exemplo apresentado, foi determinante 

para que a ação fosse concluída. A aluna refere a importância deste projeto para a sua 

formação pessoal. 
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Outra manifestação de entusiasmo de uma das alunas surge no e-mail enviado a 

meio das férias de verão quando se encontrava a efetuar a montagem do videoclip, como 

se pode verificar na imagem da figura 5.14. 

 

A mesma aluna, encarregada de elaborar uma memória descritiva da ação, 

escreveu o seguinte: 

Lutámos por algo essencial no nosso mundo. As crianças são realmente o 

futuro de tudo o que temos hoje, (…). Por enquanto, a nossa função como 

adolescentes foi sermos verdadeiros cidadãos, mostrarmos que nos 

importamos, que não são apenas os mais velhos que têm grandes 

preocupações e problemas…apenas quisemos adiantar um bocadinho do 

trabalho que as crianças terão daqui a uns anos, mas que para isso é preciso 

que sejam respeitadas acima de tudo. 

(RE, Turma 1, T3, Q2) 

 

É evidente a tomada de consciência da sua cidadania ativa no presente, a 

importância que atribui ao seu papel ativo na sociedade. A marca que poderá ficar na sua 

formação é demonstrada com a frase com que termina o documento referido: 

As ideias mais simples podem sem dúvida tornar-se nas mais marcantes. 

(RE, Turma 1, T3, Q2) 

 

Em suma, nesta ação, os alunos desenvolveram competências de trabalho de 

projeto que foram muito além do que se previa inicialmente. A ação que desenharam 

arrastou-os para domínios novos para eles. No entanto, o grupo mais envolvido nunca 

disse que não. Essa determinação foi movida pela consciência de cidadania, pela sua 

capacidade de agir, mas também pela vontade de produzir mudanças sociais e até 

Figura 5.14 – E-mail enviado por uma das alunas a propósito da 

montagem do videoclip 
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políticas. É o que se pode inferir a partir das palavras de um dos alunos desse grupo na 

entrevista. 

Aluno A15 – Exatamente. Não é por não nos terem informado a nós que nós 

vamos ficar calados. Nós temos de mudar de sociedade, porque alguém tem 

que informar alguém. Então, comecemos nós. Alguém tem que começar. 

(E1, Turma 1, Q2) 

 

Torna-se evidente que a ação, para estes alunos, e em particular para os que se 

envolveram mais intensamente na sua fase final, foi compulsiva, a partir da tomada de 

consciência da importância do seu ativismo para tentar mudar o mundo para melhor. 

Ao mesmo tempo que se desenvolvia o projeto de realização do videoclip, por 

não haver a certeza de se poder cumprir a calendarização da ação de sensibilização junto 

dos pais e avós, os alunos consideraram que deviam ter um segundo plano de ação. 

Construíram o flyer que se apresenta na figura 5.15 e que contém um alerta (frente) e 

alguns conselhos (verso) acerca de cuidados a ter para aumentar a segurança de crianças 

pequenas nas suas próprias casas. 

 

Figura 5.15 – Flyer com alertas para cuidados a ter no armazenamento de produtos 

tóxicos domésticos 
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Foram depois entregá-los a pais e avós que iam buscar os seus filhos ou netos 

aos respetivos infantários ou que se encontrassem em parques infantis, como se evidencia 

nas imagens fotografadas pelos alunos durante a sua ação (figura 5.16). 

Alguns alunos referem a dificuldade de abordar as pessoas para entregarem o 

folheto, afirmando que era difícil conseguirem que lhes dessem um pouco de atenção. No 

entanto, apesar dessa dificuldade, esses alunos referem esta ação de divulgação ter sido 

uma experiência muito interessante, como se pode verificar no excerto da reflexão final 

da tarefa de um dos alunos: 

 

(RE, Turma 1, T3, Q2) 

 

Estas dificuldades sentidas junto da população são reiteradas na entrevista, 

quando vários alunos se referem a elas, como por exemplo no excerto que se segue: 

Aluna A18 – Eu acho que uma das coisas mais difíceis é abordar as pessoas, 

conseguir chamar a atenção delas e fazer com que elas efetivamente nos 

oiçam (…) É que às vezes está a dizer que não ainda antes de [a ter abordado]. 

(E2, Turma 1, Q2) 

 

Apesar destas dificuldades, para alguns alunos, esta iniciativa de ação, além do 

alerta oferecido ao público-alvo, parece ter sido uma construção de um ambiente mais 

seguro para as crianças, como o refere um aluno na sua reflexão final. 

Figura 5.16 – Entrega de flyers em infantários 
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(RE, Turma 1, T3, Q2) 

 

Este aluno refere a importância do seu contributo para a construção de um 

ambiente mais seguro para as crianças dentro das suas próprias casas como um fator de 

realização pessoal dos alunos envolvidos na ação de sensibilização. A ideia de construção, 

eventualmente associada a uma realização pessoal decorrente da ação, encontra-se 

presente no verbo “fazer” que utiliza na frase “Fizemos um ambiente mais seguro para as 

crianças”. 

Em suma, esta ação constituiu-se como uma experiência nova para os alunos, 

pois permitiu-lhes o contacto direto com a comunidade exterior à escola. Embora, tenham 

verificado ter sido difícil captar a atenção das pessoas, mostraram ter tido a sensação de 

que a sua ação era importante como contributo para uma sociedade melhor. 

 

Libertação de gases tóxicos ou de efeito de estufa 

A categoria libertação de gases tóxicos ou de efeito de estufa foi analisada tendo 

em consideração a produção e divulgação de um post para o Facebook. 

A discussão da questão “Uma fábrica de amoníaco no nosso concelho – Sim ou 

não?”, na tarefa 4, levou os alunos a tomarem a decisão de alertar a população para o 

problema da libertação de gases tóxicos ou de efeito de estufa, tentando uma alteração de 

comportamentos da sociedade que estão na origem do excesso dessa libertação. Os alunos 

optaram por se centrar na libertação dos gases tóxicos e de efeito de estufa associados ao 

uso dos transportes privados, considerando que seria um bom contributo para o ambiente 

se as pessoas passassem a deslocar-se, no seu dia-a-dia, a pé ou utilizando transportes 

públicos ou ainda bicicleta. Resolveram fazer uma campanha de sensibilização através do 

Facebook, criando posts para serem divulgados naquela rede social.  

A divulgação feita pelos alunos no Facebook é evidenciada pelas imagens 

obtidas a partir de printscreen realizado pelos alunos, dos quais se apresentam alguns 

exemplos na figura 5.17. 
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Figura 5.17 – Sensibilização para a opção pelos transportes públicos no Facebook de 

alguns alunos 
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O objetivo era atingir o número máximo de pessoas possível, utilizando esta rede 

social como veículo, mobilizando partilhas e comentários. 

Os alunos verificaram, não sem alguma perplexidade, que as pessoas não 

reagiram como esperavam. De facto, não aconteceram muitas partilhas, nem sequer 

comentários, como se evidencia a partir do registo escrito relativo à reflexão final de um 

dos alunos que faz referência a este facto: 

(RE, Turma 2, T4, Q2) 

 

O aluno não só denuncia a falta de discussão acerca da imagem veiculada no 

Facebook, como também considera que a sociedade está a ignorar o tema da poluição 

ambiental, parecendo atribuir a causa à falta de medidas perante este fenómeno. Não é 

claro se este fenómeno a que o aluno se refere corresponde ao fenómeno da poluição ou 

ao fenómeno da atitude de negligência da sociedade em relação à poluição. 

Um grupo de alunos, num trabalho final de reflexão sobre esta tarefa, 

denunciando também a falta de partilha e de discussão, apresenta uma interpretação para 

o facto, adiantando dois possíveis fatores – os jovens não usam as redes socias para fins 

educativos e informativos e também não se interessam por assuntos relativos ao ambiente. 

A ação não correspondeu às nossas expectativas porque o público-alvo não 

aderiu e, desta forma, a partilha de informação não foi eficaz. As pessoas que 

visualizaram o post no Facebook ignoraram-no. Este apenas foi partilhado 

entre alguns membros das duas turmas e outras pessoas. No entanto, não 

ocorreu uma passagem de informação entre os jovens em geral. Isto deve-se 

ao facto dos jovens não utilizarem as redes sociais para fins educativos e 

informativos e não se interessarem por assuntos relativos ao ambiente. 

(RE, Turma 2, T4, Q2) 

 

Estes dois fatores apresentados pelos alunos levam a pensar que a iniciativa de 

ação adotada não foi a mais indicada. O tema “ambiente” está demasiado longe das 

pessoas em geral, como afirma uma aluna na entrevista. 
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Aluna A28 - Eu acho que as pessoas só são contra… só se opõem àquilo que 

lhes afeta diretamente. E essas coisas não afetam já. Só que as pessoas não 

percebem isso. Por exemplo, há muita gente que se junta em manifestações 

contra os políticos, contra o governo… Porquê? Porque isso os afeta agora. A 

crise está a afetá-las agora. 

(E1, Turma 1, Q2) 

 

O facto de não afetar claramente e diretamente cada pessoa, é a causa de algum 

comodismo e de falta de iniciativa de ação. Segundo a opinião de alguns alunos, não há   

propriamente falta de conhecimento do problema, como se pode verificar pela reflexão 

final de um aluno: 

 

(RE, Turma 1, T4, Q2) 

 

 Segundo o aluno, a comunidade tem conhecimento acerca do problema, mas 

não quer agir. Pode inferir-se que existe na sociedade uma falta de consciência 

generalizada de que as condições no planeta se estão a deteriorar. No entanto, é possível 

verificar que os alunos têm esta consciência. Uma aluna mostra na entrevista a sua 

perceção: 

Aluna A28 – Todos, a população, eu digo mesmo mundial. Que esta coisinha 

que é o nosso planeta, que parece uma coisa muito grande, com as pequenas 

coisas que cada um faz, e nós somos milhões, vai-se degradando. Quando ele 

se degradar, nós não vamos estar cá. As pessoas não percebem isso, porque 

querem a sua comodidade. 

(E1, Turma 1, Q2) 

 

A aluna atribui nesta intervenção a falta de consciência ambiental, não à falta de 

informação, mas sobretudo ao comodismo. Os alunos consideram também que a 

sociedade atual é egocêntrica, referindo-se à ideia de que cada indivíduo da sociedade 

atual só pensa em si próprio, afirmando que a única forma de mudar a situação só pode 

ser através da consciência de que vivemos todos no mesmo sítio. 

Aluna 28 – Acho que a própria sociedade é egocêntrica. Nós crescemos numa 

sociedade egocêntrica. Fomos habituados a querer o bem da nossa família, 

dos nossos amigos, (…) as pessoas que nós não conhecemos, as pessoas que 

não nos são nada, nunca fomos habituados a querer saber delas também. E, 
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se pensarmos bem, tem que ser, porque vivemos todos no mesmo sítio, afinal. 

E se não for todos juntos a fazer alguma coisa por este sítio onde vivemos, 

vamos morrer todos. As pessoas não percebem isso. 

(E1, Turma 1, Q2) 

 

Outra aluna, reiterando a mesma ideia de egocentrismo da sociedade, entende 

também que seria importante, para mudar de rumo, as pessoas “darem-se” mais umas às 

outras, ou seja, partilharem umas com as outras as suas valências, como refere na 

entrevista: 

Aluna A1 – [A forma de o mundo não se degradar seria] as pessoas darem-se 

a conhecer um bocado mais. Por exemplo, as pessoas que têm um certo bem, 

por exemplo, a aluna A28 é o da música, acho que ela devia passar mais 

aquela capacidade que ela tem. As pessoas reservam muito para si os bens 

que têm, não dão a conhecer. Por isso, é que torna a população tão limitada 

ao seu grupo. 

(E1, Turma 1, Q2) 

 

A ideia de partilha social é reforçada quando uma aluna refere a necessidade das 

pessoas tomarem consciência da dependência que têm umas das outras, atribuindo a essa 

dependência o melhor desempenho que afinal todos procuram. 

Aluna A1 – Toda a gente quer ser muito bom, mas acho que ainda não 

perceberam que esse muito bom só o é devido a toda a gente. Ninguém 

consegue ser muito bom numa coisa por si próprio. Estamos todos 

dependentes uns dos outros. 

(E1, Turma 1, Q2) 

 

Nesta intervenção, a aluna apresenta uma consciência de que as pessoas 

competem umas contra as outras, na ideia de encontrarem o seu melhor mundo e a aluna 

entende que, se trabalhassem umas com as outras, o mundo que encontrariam seria melhor 

ainda e sê-lo-ia para todos. A competição é referida como uma vertente do egocentrismo 

de que os alunos falam, sendo cultivada desde cedo nos indivíduos. Evidencia-se esta 

ideia a partir da entrevista com a intervenção da mesma aluna a este respeito. 

Aluna A1 – E a gente vive isso muito na escola. Desde cedo que os nossos 

pais sempre nos incutiram “Olha, se tu fores aquele que tem as melhores 

notas, vais ser aquele que vai ter a melhor profissão”. Sempre nos disseram 

isso e nós sempre nos baseámos no melhor. O melhor para nós e não no 

melhor para todos. (…) Por exemplo, a minha avó sempre me diz “Aluna A1, 

estuda que é para seres médica, que é para seres a melhor…”, mas eu para ser 

a melhor, eu tenho de depender de todos os outros. 

(E1, Turma 1, Q2) 
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Em resumo, pode afirmar-se que os alunos atribuem a falta de consciência 

ambiental sobretudo ao estilo de vida egocêntrico e competitivo adotado pela sociedade 

atual e consideram que a solução passa por uma mudança de paradigma. Deste modo, 

talvez seja necessário um aprofundamento desta problemática, um tipo de ações com 

maior envolvimento e talvez com um investimento nas idades mais jovens, como refere 

ainda a mesma aluna na entrevista: 

Aluna A1 – (…) Por exemplo, nós agora, já vai ser muito difícil mudarmos, 

enquanto se ainda fôssemos pequenos ainda dava para mudarmos a nossa 

conduta. 

(E1, Turma 1, Q2) 

 

Nesta intervenção, é clara a ideia de que a mudança terá de ser profunda, pois 

implicará mudança de hábitos muito enraizados. 

Pode afirmar-se que ação relativa à tarefa 4 não teve o impacte que os alunos 

desejavam, mas contribuiu para uma reflexão profunda sobre a sociedade em que se 

inserem. Os alunos entendem que o paradigma associado à competitividade e ao 

egocentrismo tem de ser mudado, de preferência, investindo na educação das crianças. 

 

Água engarrafada ou água da torneira 

A categoria água engarrafada ou água da torneira foi analisada tendo em 

consideração uma prova de águas realizada pelos alunos na escola. Da discussão da 

questão “Água engarrafada ou água da torneira?” os alunos tomaram a decisão de agir 

junto da comunidade, tentando esclarecê-la acerca das propriedades de uma e de outra 

água, mas também dando a conhecer os problemas associados sobretudo à água 

engarrafada, uma vez que concluíram que esta tem um impacte ambiental muito 

significativo devido aos resíduos provenientes das garrafas e ao consumo de energia no 

seu transporte. Decidiram proceder a essa sensibilização através de uma prova de águas 

que decorreria no dia seguinte ao da discussão, em todos os intervalos das aulas no átrio 

central da escola. Assim, organizaram-se de modo a distribuir o trabalho por todos os 

grupos, fazendo sentir que este era um verdadeiro trabalho de equipa, pois ninguém podia 

deixar de dar o seu contributo, sob pena de insucesso na ação. As tarefas distribuídas 

foram: a elaboração e colocação de cartazes em forma de gotas de água com informação 

que consideraram pertinente para sensibilizar a população; preparação de garrafões de 
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água da torneira e de água engarrafada que deviam ficar durante a noite no frigorífico 

para garantir que os dois tipos de água estariam ambos frescos e à mesma temperatura; 

preparação de jarros para colocar as águas de modo a não serem facilmente identificáveis 

à vista; preparação das mesas e de vendas para colocar nos olhos antes de proceder à 

prova das águas; registo fotográfico e videográfico da ação. 

No dia seguinte, um pouco antes do primeiro intervalo, todo o cenário foi 

montado, como em parte se ilustra nas imagens da figura 5.18. 

 

A mobilização dos alunos foi bastante evidente tendo em consideração a 

capacidade de coordenação de tarefas para que a prova de águas tivesse decorrido com 

tanta eficácia. Nesta ação, a ideia de que uma comunidade, mais do que o indivíduo 

sozinho, pode fazer a diferença no que respeita a cuidar do ambiente, foi concretizada na 

forma como os alunos trabalharam em grupo para uma ação que teve sucesso. 

A preparação desta ação permitiu que os alunos entendessem que é possível agir, 

mesmo que com poucos recursos. É importante, como foi referido no diário de bordo, que 

o ativismo passe a fazer parte do quotidiano dos alunos: 

(…) entendo que [os alunos] devem viver estes momentos de ação de modo 

integrado, ou seja, sentindo que devem fazer parte do seu dia-a-dia, sem 

Figura 5.18 – Alguns pormenores do cenário da prova de águas 
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alterar o que têm de fazer normalmente. Gostaria muito que sentissem que o 

dia-a-dia deles deve existir com o ativismo em pleno e não terem apenas a 

atitude ativista em “dias de festa” muito preparados. 

(DB, T5, Q2) 

 

Houve, portanto, intenção que os alunos experimentassem agir de modo mais 

espontâneo, menos elaborado, sobretudo porque a ideia geral que permaneceu ao longo 

das diversas ações anteriores que os alunos desenvolveram foi a de que é necessário algo 

muito sofisticado, como se verifica na afirmação de um dos alunos na entrevista: 

Aluno B20 - (…) acho que hoje em dia para chamar a atenção das pessoas, 

tínhamos que fazer uma coisa mesmo boa, mesmo com qualidade. Acho que 

isso é o que prende as pessoas, é o que chama a atenção às pessoas. E acho 

que, para fazermos isso, (…) tínhamos que estar quase a full time a fazer isso. 

(E4, Turma 2, Q2) 

 

Pode afirmar-se, portanto, que a prova de águas, sendo uma ação simples e de 

implementação acessível e interessante para os alunos se tenha constituído como uma 

experiência enriquecedora para a promoção do seu ativismo no quotidiano. Este foi o 

sentimento da generalidade dos alunos na ação relativa à tarefa 5, como se evidencia no 

exemplo apresentado relativo à reflexão final da tarefa: 

(RE, Turma 2, T5, Q2) 

 

 O impacte que o aluno refere é reiterado por outros alunos que fazem também 

referência à originalidade da ação, podendo esta ter contribuído para uma forte 

mobilização de todos. Apresenta-se um exemplo obtido a partir da reflexão final dos 

alunos: 

(RE, Turma 2, T5, Q2) 
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Da afirmação, talvez se possa induzir que, além da originalidade da ação ter 

eventualmente contribuído para a motivação dos alunos, contribuiu também para o seu 

impacte, como se pode confirmar pela animação ilustrada nas fotos da figura 5.19. 

  A atitude dos alunos na prova de águas pode ser ilustrada pela transcrição que 

se apresenta de um dos registos vídeo da ação: 

Aluna B23 – Vou-te dar este copo e tu vais provar. Depois, vou-te encher 

outra vez do outro jarro e vais provar e vais dizer qual é que é a água da 

torneira e qual é que é a água engarrafada e tu vais dizer qual é que te sabe 

melhor. 

(Aluna provadora prova a primeira água) 

Aluna B23 – Essa é boa? 

Aluna provadora – É. 

Aluna B23 – Agora é esta. 

 (Aluna provadora prova a segunda água) 

Aluna provadora – Ok. Vocês puseram a mesma água nos dois garrafões. 

Aluna B23 – Não. Qual é a que te sabe melhor? 

Aluna provadora – Sabem as duas ao mesmo! 

(RV, Turma 2, T5, Q2) 

 

Os alunos, ao abordarem as pessoas que provavam as águas, tinham o cuidado 

de não denunciarem a identificação da água que estava a ser provada. Só com muito 

esforço, alguma sorte, ou então muita sensibilidade ao paladar, acertavam. Se o resultado 

da prova era semelhante ao do transcrito acima, ou seja, se a pessoa não conseguia 

distinguir as duas águas ou distinguia com muita dificuldade ou ao acaso, aproveitavam 

para reforçar a ideia de que, se não se conseguia distinguir, seria importante que as 

pessoas pensassem duas vezes antes de beber ou comprar água engarrafada. 

Figura 5.19 – Prova de água engarrafada e de água da torneira 
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Argumentavam com o impacte das garrafas de plástico no ambiente e mostravam as 

imagens dos cartazes que estavam na parede. Se as pessoas demonstravam distinguir 

claramente as duas águas, o que era relativamente raro, aceitavam, embora esclarecessem 

o propósito da sua ação. 

Verificou-se, sobretudo no final do dia, que os próprios alunos envolvidos, 

mostrando-se intrigados com os resultados a favor da não distinção das duas águas, 

quiseram, eles próprios, proceder também à prova das águas, verificando-se o mesmo 

resultado a favor da não distinção das duas águas. 

Os alunos mostraram a sua satisfação por estarem a contribuir para um melhor 

ambiente, sobretudo por sentirem que esta foi uma ação com impacte no público-alvo, 

como se pode verificar na reflexão final de um dos alunos: 

(RE, Turma 2, T5, Q2) 

 

Nesta reflexão, o aluno mostra-se realizado com a ação, pois sente que, além de 

interessante, contribuiu para que as pessoas pudessem fazer escolhas mais esclarecidas e 

assim permitir a construção de um mundo melhor. De facto, como o aluno refere, devagar, 

com pequenas ações com um bom impacte como esta teve, as mudanças vão acontecendo 

e os alunos mostram ter percebido que a mudança de paradigma se fará por pequenos 

progressos e não com clivagens nas atitudes da sociedade. É por isso importante que o 

ativismo passe a fazer parte do quotidiano dos cidadãos. 
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Avaliação que os alunos fazem das tarefas e da 

ação 

A avaliação que os alunos fazem das tarefas e da ação junto da comunidade 

permitiu-lhes uma reflexão mais alargada sobre a sociedade em que se inserem e ainda 

sobre a importância das tarefas e das ações desenvolvidas, quer para eles próprios, quer 

para a comunidade. Por outro lado, esta avaliação forneceu um importante contributo para 

apreciar a eficácia deste tipo de tarefas na promoção do ativismo social dos alunos. 

Analisou-se a avaliação que os alunos fazem das tarefas e da ação de acordo com 

as seguintes categorias: avaliação das tarefas, avaliação da ação e necessidade de 

mudança. A análise e interpretação dos dados recolhidos foram feitas a partir da entrevista 

em grupo focado e dos documentos escritos. 

 

 Avaliação das tarefas 

As tarefas foram avaliadas pelos alunos de acordo com o impacte que 

provocaram, na sua perspetiva, no que diz respeito à promoção de competências 

fundamentais para o ativismo social. Ao longo das entrevistas, vários alunos 

manifestaram que as tarefas de discussão de questões socio-científicas controversas 

contribuíram para o fortalecimento da sua capacidade de argumentação. Apresenta-se o 

exemplo de um dos alunos que o refere: 

Aluno A15 – Estas atividades, acho, stora, que foram muito boas para nós. 

Acho… pelo menos falo por mim, eu nunca tinha desenvolvido tanto a minha 

parte argumentativa, porque nunca tive essa necessidade. A parte em que eu 

tinha que mostrar aquilo que sabia era nas apresentações orais, mas agora 

chegamos aos debates e não é só dizer aquilo que nós sabemos. É saber 

responder àquilo que os outros nos dizem. E nós lá fora temos de saber fazer 

isso. Não podemos simplesmente ouvir e ficar calados e nós aqui aprendemos 

a dar uso à nossa voz. 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

Nesta intervenção, o aluno refere a importância das tarefas de discussão para o 

desenvolvimento da sua capacidade de argumentação, diferenciando-as das tarefas de 

apresentações orais a que estava habituado em outras disciplinas. Segundo a avaliação do 

aluno, a forma como tinha de atuar nas discussões correspondia a um nível mais exigente 

de argumentação e relaciona a aquisição desta competência com a promoção do seu 
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ativismo quando afirma que têm de saber argumentar desta forma, saber dar uso à sua 

voz, pois precisam dela para poderem intervir na comunidade. 

Outro aspeto que os alunos consideraram muito positivo foi a ligação das 

questões abordadas ao contexto real em que vivem, como se ilustra na intervenção de 

uma aluna na entrevista: 

Aluna A8 – (…) É interessante falar sobre esses assuntos porque são mais 

dentro da nossa sociedade e envolve mais todas as pessoas e não só a nossa 

área. 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

Verifica-se que o facto de as questões serem reais ou realistas e enquadradas na 

vida social despertaram o interesse dos alunos para o aprofundamento da informação 

acerca do tema, mas também para o trabalho colaborativo que se considera importante 

para desenvolver ações junto da comunidade. O realismo das questões foi potenciado pela 

utilização da estratégia de role-playing na maior parte das atividades de discussão. Alguns 

alunos referem alguma dificuldade em ter de assumir, no desempenho de papéis, uma 

opinião diversa da deles próprios, como se documenta a seguir: 

Aluno B20 – As maiores dificuldades que eu encontrei ao abordar estas 

questões foram duas: a primeira é defender o assunto quando nós estamos do 

outro lado do assunto [por causa do role-playing]; às vezes torna-se um 

bocadinho difícil porque nós sentimos alguma coisa afetivamente pelo outro 

assunto (outra posição) e é mesmo ou achamos mesmo que é aquele lado que 

é correto e temos que defender o outro lado e isso às vezes é um bocadinho 

complicado. (…) 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Esta dificuldade, referida também por outros alunos, é apesar de tudo 

considerada por eles como uma experiência enriquecedora, porquanto lhes permite 

vivenciar “o outro lado” quando têm que estruturar argumentação com as razões e os 

sentimentos do “outro lado”, como refere outro aluno na entrevista a este propósito: 

Aluno B19 – Ajuda-nos a ver o outro lado da questão. Em vez de estarmos a 

apoiar uma certa ideia, ajuda-nos normalmente a ver quais é que são os 

argumentos do outro lado e, se calhar, a reforçar ainda mais a nossa ideia ou 

a mudarmos de ideia. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Além de permitir adquirir a perceção do “outro lado” que poderá contribuir para 

uma melhor aceitação de outras opiniões e assim promover uma cultura democrática, 

permite também, segundo os alunos, ter uma amostra mais fiel da realidade social, pois 
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estão a desempenhar na discussão papéis sociais que, de outro modo, seria impossível ter 

presentes durante a mesma. O excerto da entrevista evidencia esta ideia: 

Professora – Consideras que, se não fosse em role-playing, seria mais eficaz 

a discussão? 

Aluno B20 – Não, não, porque acho que assim, mesmo que a gente não se 

sinta muito confortáveis a defender aquela posição, ao fazer role-playing, 

ajuda um bocadinho porque… é isso mesmo, é role-playing, nós estamos ali 

como um ator basicamente a fazer que somos aquela pessoa. 

Professora – Essas pessoas existem na sociedade, não é? 

Aluno B20 – Exatamente. E acho que assim facilita um bocadinho, mesmo 

que não estejamos daquele lado. 

Professora – Se não se trouxessem esses personagens, acham que a questão 

seria controversa ou nem por isso? 

Aluna B8 – Muito menos, porque nós somos mais ou menos da mesma idade, 

do mesmo meio. Se calhar, as nossas ideias vão coincidir mais do que com 

pessoas mais velhas e de outros meios. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Os alunos referem-se ao poder do role-playing como estratégia para trazer 

riqueza e realismo à discussão das questões, como se referiu acima. Os personagens 

tentam retratar diferentes papéis sociais que existem na realidade na sociedade, como é 

testemunhado por uma aluna na entrevista: 

Aluna A28 – (…) no role-playing, cada um tinha o seu cargo, a sua profissão, 

cada personagem tratava de áreas diferentes e daí os argumentos serem 

diferentes. Por exemplo, lembro-me do amoníaco em que havia o Presidente 

Mello… aí os argumentos eram mais para o económico (…). Depois, se fosse 

um Químico já seriam argumentos mais científicos, daria mais a esclarecer os 

problemas do amoníaco ou isso. Pronto, o Presidente da Câmara iria defender 

os direitos da população… 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

Estes papéis representam diferentes interesses da sociedade, obrigando os alunos 

a compreendê-los, a aprofundá-los e a defendê-los. Neste exercício de representação há 

um exercício de democracia que se considera fundamental para a cultura do ativismo 

junto da comunidade. 

Pensa-se que a experiência vivida pelos alunos com as tarefas permitiu a 

perceção da importância da argumentação para a ação na comunidade e proporcionou 

vivências de cultura democrática ao terem de respeitar a opinião dos diferentes atores 

sociais e ao terem de trabalhar com os outros para o bem de todos. As tarefas constituíram-

se assim como um contributo para um melhor conhecimento da sociedade em que os 
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alunos se inserem e em que pretendem intervir e também para encontrarem as melhores 

estratégias para essa intervenção na sociedade. 

 

Avaliação da ação 

A avaliação da ação foi analisada segundo a forma como os alunos encararam 

este tipo de tarefa, as dificuldades que encontraram na sua implementação e o impacte 

das ações. Ao longo do programa de tarefas, a ação não foi encarada pelos alunos sempre 

da mesma forma, nem de igual modo por todos os alunos. Alguns alunos referem-se ao 

sentimento de frustração perante a forma como as pessoas reagiam à sua ação, como se 

exemplifica na intervenção que se segue: 

Aluna B16 – Muitas pessoas aceitavam [os panfletos], mas nós reparamos 

que os nossos panfletos estavam no chão a seguir… 5 minutos depois, 

estavam no chão. Eu acho que isso também é uma falta de respeito pelo 

trabalho que nós tivemos. Elas não querem saber sequer. Elas “Ah, está bem, 

aceitamos”, mas não leem sequer. (...) Eu acho que é bom nós informarmo-

nos todos daquilo que estávamos a falar e de coisas importantes, mas acho 

que foi um bocado frustrante para todos ver que queríamos tanto passar essa 

mensagem e as pessoas não queriam receber. Acho que foi isso que custou 

mais. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

A aluna refere o sentimento de frustração perante o que designa de “falta de 

respeito” pelo trabalho que tiveram. A sensação de desprezo que sentiam perante a atitude 

que estavam a ter, de preocupação com a comunidade, ao querer passar a mensagem, foi 

difícil de aceitar para alguns alunos, até porque, como alguns afirmam, consideram que é 

responsabilidade da sociedade interessar-se pelos problemas que lhe dizem respeito. É o 

que se verifica numa intervenção, a propósito do impacte que as iniciativas de ação 

tiveram nos alunos que as puseram em prática: 

Aluno A9 – Eu senti algumas alterações. Comecei a importar-me mais com 

os outros e em passar a informação que era adquirida através do role-playing 

das nossas atividades. Só que acho que não posso ser só eu interessado. As 

outras pessoas também têm que estar interessadas, como, por exemplo, nas 

partes da ação, as outras pessoas, quando somos nós a “espalhar” o que 

aprendemos com o role-playing (…) as outras pessoas também têm que estar 

interessadas. (…) Não podemos ser só nós. 

(E1, Turma 1, Q3) 
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O aluno refere que sentiu alterações na sua conduta, no seu interesse pelos 

outros, na sequência das iniciativas de ação, mas reforça a ideia de que as pessoas têm o 

dever de se interessar pelos problemas sociais. No entanto, vários alunos consideram que 

as ações que desenvolveram contribuíram para uma mudança de atitude nas pessoas, 

como se ilustra com um excerto da reflexão final de uma aluna sobre a tarefa 4, quando 

se refere ao contributo da sua ação para a comunidade em que vive. 

 

(RE, Turma 2, T4, Q3) 

 

A consciência de que as suas ações contribuíram para uma mudança de atitude 

das pessoas é fundamental na importância que atribuem ao seu papel como ativistas. Esse 

interesse pelos outros ou até mesmo a importância das ações é referida por outro aluno na 

entrevista: 

Aluno A15 – Eu senti [necessidade de agir]. 

Professora – Sentiste, (…)? Porquê? 

Aluno A15 – Não sei, stora. Acho era um bocado de mim. Se calhar, na 

primeira [tarefa], eu não estava à espera; a stora tinha dito que tínhamos de 

fazer a ação e nós sabíamos o que tínhamos que fazer. Mas, a partir da 

segunda, já sabia. [Pensava] “Mesmo se a stora não disser, eu acho que nós 

devíamos fazer alguma coisa”, porque são questões que realmente são 

importantes e que a maior parte das pessoas desconhece. (…) Nós temos de 

mudar de sociedade, porque alguém tem que informar alguém. Então, 

comecemos nós. Alguém tem que começar. 
(E1, Turma 1, Q3) 

 

Este aluno mostra que a sua motivação não foi afetada pelo desinteresse da 

população e parece até atribuir esse desinteresse à falta de conhecimento das pessoas, 

sentindo, por isso mesmo, um forte apelo para a ação junto da comunidade, mostrando 

que se sente um agente que pode fazer a diferença, que pode começar um processo de 

mudança. Vários alunos mostram sentir que têm um papel importante a desempenhar no 

dar a conhecer os problemas, como se ilustra na reflexão de um aluno sobre a tarefa 3: 
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(RE, Turma 1, T3, Q3) 

 

O aluno mostra ter consciência de que nem todos os encarregados de educação 

se apercebem da existência do problema e sente que a sua ação junto dos responsáveis de 

instituições de educação foi importante para fazer chegar a mensagem aos pais de crianças 

pequenas para os perigos que têm dentro das suas próprias casas. A falta de consciência 

das problemáticas é também referida na reflexão de uma aluna acerca da tarefa 2: 

 

(RE, Turma 1, T2, Q3) 

 

A aluna mostra que o contributo para o conhecimento da problemática por parte 

da sociedade é, por si só, um aspeto muito importante da sua ação. Outro aluno refere que 

as tarefas de discussão lhe permitiram, a ele próprio, tomar consciência de problemas 

sociais: 

 

(RE, Turma 1, T4, Q3) 

 

O aluno mostra que a discussão permitiu que alguns aspetos “viessem ao de 

cima”, possibilitando o reconhecimento da sua problemática. Mostra ainda que, com as 

tarefas, ficou sensibilizado para a importância de intervir e contribuir para encontrar 



128 
 

soluções. Outra aluna refere que sentiu necessidade de agir por se sentir bem com o ato 

de partilhar o seu saber, como se pode verificar: 

Aluna A25 – Sentimos [necessidade de agir]. Porque partilhar a informação 

que tínhamos acabado de receber é sempre bom e eu compreendo que não 

tenham informações sobre tudo aquilo que nós estivemos a discutir. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A aluna refere o prazer da partilha com os outros como fator que contribui para 

a compulsividade do seu ativismo, mas também mostra a compreensão de que nem todos 

possuam os conhecimentos a que ela teve acesso. Poder-se-á pensar, pelas palavras da 

aluna, que considera ser privilegiada por ter conhecimento que outros não têm e que esse 

maior conhecimento, esse privilégio, lhe confere a responsabilidade de agir. Este 

sentimento de responsabilidade social é reiterado pela mesma aluna noutro momento da 

entrevista, a propósito da forma como encarou as iniciativas de ação: 

Aluna A25 – [É um desafio] Porque temos muitas responsabilidades para 

fazer a partir do momento em que sentimos aquilo que queremos fazer para 

agir perante a comunidade. E nós temos de fazer aquilo, temos de convencer 

as pessoas e temos de ter um trabalho acima de tudo para conseguir o objetivo 

(…) 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A aluna mostra o sentimento de dever e de responsabilidade social evidenciado 

pela repetida utilização da expressão “temos de…”. Mostra determinação para fazer o que 

for necessário para atingir o objetivo da sua ação. É referida ainda a importância das ações 

por considerarem que contribuem para uma escolha livre e consciente, como se evidencia 

na reflexão de um aluno acerca da tarefa 1: 

 

(RE, Turma 2, T1, Q3) 

 

O aluno refere ter lutado pelo direito à liberdade de escolha, mas realça a 

necessidade de oferecer informação para que essa escolha seja consciente, para ser 
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efetivamente livre. Reitera-se a ideia da necessidade de informação para uma escolha 

consciente com a reflexão de outra aluna acerca da tarefa 5: 

 

(RE, Turma 2, T5, Q3) 

 

Evidencia-se na reflexão da aluna que considera que a sua ação fez a diferença, 

quando refere “fazendo agora uma escolha informada”. A aluna reconhece ter provocado 

esta alteração. Outro aspeto a salientar é o sentimento revelado por alguns alunos de que, 

mesmo que a sua ação, só por si, não tenha grande impacte, tê-lo-á se todos contribuírem. 

É o que se observa na reflexão de uma aluna sobre a tarefa 4: 

 

(RE, Turma 1, T4, Q3) 

 

A aluna considera a importância da sua ação no contexto de uma ação coletiva. 

“Quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior o impacto na comunidade” é o 

que refere, mostrando ter consciência de que não pode deixar de participar a fim de 

contribuir para o impacte dessa ação coletiva. O envolvimento de todos como um fator 

importante para a resolução de problemas sociais é apresentado na reflexão de outro aluno 

acerca da tarefa 1: 

 

(RE, Turma 1, T1, Q3) 

 

O aluno mostra ter consciência de que este envolvimento de todos fará a 

diferença para chegar ao bem-estar social. Outro aspeto a considerar é o facto das ações 

desenvolvidas terem contribuído para o desenvolvimento de algumas capacidades nos 
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alunos decorrentes do seu envolvimento, como se evidencia na reflexão de um aluno a 

propósito da tarefa 3: 

 

(RE, Turma 2, T3, Q3) 

É evidente a perceção de que o envolvimento nas ações contribuiu para o 

desenvolvimento da comunicação com pessoas que não pertencem à esfera pessoal dos 

alunos e esta perceção parece ter contribuído para o sentimento da necessidade de 

mudança na sociedade. 

 

Necessidade de mudança 

A constatação por parte dos alunos de que a sociedade apresenta uma inércia 

muito grande perante as situações com que se depara e em que seria fulcral a sua ação foi 

transversal a todas as entrevistas, como já se exemplificou antes em diferentes momentos 

e também a seguir através da intervenção de um aluno a propósito da justificação que 

encontra para a tendência para a inação: 

Aluno B3 – É normal no povo português isso acontecer. Eu vou dar um 

exemplo. Quando aconteceu o Euro 2004, o país inteiro parou e as pessoas 

esqueceram-se rapidamente de tudo. É o que acontece com o campeonato de 

futebol, todas estas coisas faz com que… o Eusébio faz com que o país 

esqueça que, se calhar, as pessoas estão a fazer mal ao ambiente. Estas coisas 

as pessoas esquecem-se. (…) e o povo português foi “educado” nisto. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

O aluno considera que a sociedade se encontra alienada, deixando-se ocupar 

pelos grandes eventos sociais. O aluno apresenta exemplos ligados ao futebol, como o 

Euro 2004, de que o aluno mostra lembrar-se, embora à época tivesse apenas cerca de 

seis anos de idade. Mostra, acima de tudo, a sua perplexidade perante a alienação que 

estes eventos provocam na sociedade, considerando que este tipo de cultura é responsável 

por entreter acriticamente a sociedade, sobretudo aqueles eventos que, como os do 
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futebol, apreendem a atenção da sociedade pela vertente emotiva mais do que pela 

racional. Considera que se trata de uma característica do povo português, afirmando 

mesmo que está inerente à sua educação. A ocupação com estes eventos, sobretudo os 

que apreendem a atenção da sociedade portuguesa pelo enfoque na vertente emotiva, mais 

do que na racional, impede-a de ter tempo para parar e pensar criticamente sobre os 

verdadeiros problemas sociais, como por exemplo os do ambiente. Outro aluno refere-se 

à ligação ao clubismo futebolístico e a outros exemplos de programas televisivos para 

demonstrar o nível em que se encontram as “preocupações sociais” das pessoas: 

Aluno B26 – As pessoas estão mais interessadas… Por exemplo, as pessoas 

querem saber o que é que vai acontecer na novela no próximo episódio. (…). 

Se o Benfica ganha ou não. É isso que as pessoas querem saber. Elas não 

querem saber se a garrafa de água vai poluir ou não. As pessoas estão muito 

sobre si. Querem saber se vão receber o salário no final do mês… 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Nesta intervenção o aluno mostra associar o desinteresse da sociedade à 

alienação provocada quer pelo clubismo, quer pela programação televisiva que insinua 

ser de nível cultural duvidoso. Refere-se ainda ao individualismo da sociedade, à 

preocupação com a sobrevivência individual e à incapacidade de estabelecer uma relação 

entre a sua sobrevivência e a do planeta. Este egocentrismo parece ser cultivado por toda 

a sociedade, começando na própria infância como refere uma aluna: 

Aluna A18 – A forma como estamos a ser levados, como está tudo a 

funcionar… Por exemplo, agora os pais estão mais preocupados em formar 

os filhos no presente do que propriamente incutir-lhes na mente de que têm 

que preservar o ambiente para as gerações futuras. As pessoas não veem o 

preservar o ambiente como uma prioridade. Se calhar, porque não lhes está a 

afetar ainda diretamente. Quando só passa na televisão… As pessoas só têm 

o hábito de agir quando a coisa aperta para o seu lado. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

Os termos que a aluna utiliza reportam-nos para a ideia de que a sociedade está 

a deixar-se arrastar e que até os pais não se apercebem disso, preocupando-se apenas com 

o presente, considerando que o futuro está demasiado longe para terem de se preocupar. 

Considera que esta inércia se deve ao facto de não sentirem diretamente o problema como 

seu, como o refere um outro aluno: 
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Aluno A14 – As pessoas só começam a agir quando já sentem as coisas na 

pele. Só que esse momento já pode ser um bocado tarde. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

O aluno mostra ter consciência de que a sociedade se encontra num momento 

crítico que, sendo ultrapassado, poderá não haver hipótese de retorno. Considera que, no 

que respeita a questões ambientais, o momento em que cada indivíduo sentirá “na pele” 

o problema, momento em que se sentirá impelido a agir, poderá ser tarde demais. 

Outros alunos referem que o desinteresse das pessoas que as impede de adotar 

uma atitude ativa pode dever-se à dimensão do problema e do número de pessoas que 

afeta, levando-as a um “baixar de braços” por entenderem que não é possível resolvê-lo. 

Exemplifica-se esta ideia no excerto seguinte da entrevista: 

Aluna A23 – [A tendência geral para a inação deve-se à] dimensão do 

problema. É algo que se alastra por muitas pessoas, porque é uma questão 

com a sociedade inteira e as pessoas pensam que, se tanta gente não vai 

conseguir resolver este problema, porque é que eu hei-de conseguir resolver? 

Não consigo. Mais vale eu não me importar com isto. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A aluna mostra considerar que a sociedade dá como garantido o isolamento do 

indivíduo e, como tal, sendo o problema de grande dimensão, está fora do alcance de cada 

indivíduo resolvê-lo. Esta ideia é reiterada pela intervenção de outra aluna na entrevista: 

Aluna B8 – Yah! As pessoas pensam sempre “Só eu não faço a diferença! 

Então, se só eu não faço a diferença, então não vou começar eu!” E depois, 

ninguém começa. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Segundo a aluna, não é colocada, por parte da sociedade, a hipótese de 

construção de outra unidade social que possa alterar a situação que não seja a de cada 

indivíduo por si só. 

Outros alunos, como os do excerto que se segue, consideram que a inação se 

deve a reações psicológicas, como o medo de enfrentar a dimensão do problema, optando-

se por tentar ignorar a sua existência. 

Aluno B10 – As pessoas têm muito incutida aquela ideia do não querem saber 

e do deixarem passar, isto só acontece aos outros e depois, quando as 

consequências lhes acontecem, as pessoas não gostam de aceitar a realidade. 
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Aluna B8 – (…). Eu acho que muita gente tem medo de pensar, preferem não 

pensar que pode acontecer porque têm medo. Sabem que é grave o que pode 

acontecer. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Os alunos referem a atitude de negação dos indivíduos perante a realidade, 

afirmando que alguns não gostam de aceitar a realidade e outros têm medo e, portanto, 

fogem de a aceitar, optando por não enfrentar o problema, “fingindo” para si próprios que 

não existe. O mesmo se verifica na intervenção de outra aluna: 

Aluna B8 – Yah! “Eu não vejo, não acredito.” (…) “eles, se calhar, estão a 

exagerar! O buraco do ozono se calhar não é assim tão grande!” E se calhar 

as pessoas não veem e não acreditam “Ah, isso não é para já!” Depois, os 

cientistas “Daqui a não sei quantos anos…” e as pessoas “ Isso faltam tantos 

anos, ainda falta tanto!” 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Verifica-se que a aluna entende que a sociedade prefere ignorar o problema, não 

oferecendo crédito à informação, mesmo que seja proveniente da comunidade científica, 

sobretudo porque não veem as consequências dos problemas no imediato. Outros alunos 

referem também o medo, mas, neste caso, de enfrentar as outras pessoas, sobretudo se o 

indivíduo se sentir em minoria: 

Aluna A16 – Acho que as pessoas têm um bocado de medo… por exemplo, 

se imensa gente disser uma coisa, e uma pessoa pensa outra e isso pode ser o 

certo, mas às vezes têm medo de enfrentar as outras pessoas… 

Aluno A12 – …porque se sentem em menor número. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

Os alunos sentem que o medo do isolamento na opinião de cada indivíduo é uma 

das causas da paralisia social. Outros alunos estabelecem a ligação da paralisia da 

sociedade ou o desprezo por problemas como os do ambiente com a supremacia do poder 

económico, como se verifica no exemplo que se segue:  

Aluna A16 – Cada vez menos as pessoas estão se a preocupar com o ambiente. 

Cada vez querem mais saber do poder económico do que saber que faz mal 

ao ambiente e o futuro. Não querem saber muito bem do futuro, porque 

pensam que também vão ter tudo e os filhos também vão ter tudo o que eles 

tiveram ou o que os pais tiveram. 

(E2, Turma 1, Q3) 
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A aluna refere, como responsável por esta paralisia social, a supremacia do poder 

económico e o facto de as pessoas darem como garantidas para o futuro todas as condições 

que elas e os antepassados tiveram, não colocando sequer hipótese de a intervenção 

humana no planeta estar a provocar alterações significativas nas condições que este 

oferece para a sua sobrevivência. Outros alunos ainda veem na hegemonia dos interesses 

económicos um domínio tal sobre a sociedade que lhe retira poder para os combater. 

Aluna A18 – Os interesses económicos, hoje em dia, estão à frente de tudo e 

de todos e as pessoas regem-se por isso. (…) As pessoas têm consciência 

disso, mas ao mesmo tempo não podem fazer nada em relação a isso. (…) 

Não têm ferramentas [para combater isso]. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A aluna considera que as pessoas têm consciência de que estão a ser manipuladas 

pelos interesses económicos, mas não têm como libertar-se das suas amarras. Quando 

questionados acerca de que ferramentas precisaria o homem para se libertar deste 

aprisionamento do poder económico, a resposta pronta de um aluno foi que a principal 

ferramenta seria o desenvolvimento do espírito crítico: 

Aluno A14 – [A ferramenta mais importante seria] o espírito crítico. Não é 

desenvolvido. De um modo geral, os professores das escolas primárias e isso, 

desde novos… acho que não. A maioria dos professores dão o programa e 

limitam-se àquilo e é aquilo que tem que ser. 

(E2, Turma 1, Q3) 

O aluno refere que o desenvolvimento do espírito crítico seria fundamental, 

provavelmente em toda a sociedade, pois dá a entender que devia ser cultivado desde cedo 

na escola, ou seja, estendido a todos. Mostra que considera que é a escola que tem o papel 

de desenvolver nos indivíduos esta capacidade, mas também denuncia a demissão da 

escola desta sua função. Quando o aluno refere que os professores se limitam ao programa 

no seu trabalho com os alunos, presume que o cumprem, mas ao mesmo tempo parte do 

pressuposto de que esse programa não contempla o objetivo de desenvolver a capacidade 

crítica. Outra aluna reitera o desajustamento da escola relativamente às necessidades 

sociais, como se pode verificar: 

Aluna A23 – A escola não nos prepara para a vida. A escola prepara-nos para 

exames, para estudar, para tentar arranjar um trabalho e isso nem sempre é o 

ideal, porque tira-nos um bocado o poder crítico (…) a nossa opinião, retira-

nos o poder que isso pode ter. 

(E2, Turma 1, Q3) 
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Esta afirmação mostra que a aluna tem consciência de que o desenvolvimento 

da capacidade crítica é da responsabilidade da escola e esta não está a desempenhar este 

papel. A aluna mostra encarar a opção da escola atual, ao dar demasiada importância à 

preparação para os exames, como responsável por um “roubo” social da capacidade 

crítica, ou melhor, do poder que ela pode ter para a mobilização dos indivíduos. Talvez 

se possa interpretar este poder que a aluna refere como um contributo imprescindível para 

uma mudança de paradigma social. 

Uma nova atitude perante o conhecimento, perante a informação em geral, é 

referida por uma aluna como uma necessidade para mobilizar as pessoas para a ação: 

Aluna B8 – Eu acho que… se lutássemos mais para termos uma comunidade 

mais interessada e não que tivesse que ser chamada a atenção. Por exemplo, 

uma pessoa via uma notícia… por exemplo, isso da notícia das garrafas de 

água. Provavelmente a pessoa ia ler aquilo por alto e depois, pronto, nunca 

mais se ia lembrar, em vez de, por exemplo, interessar-se em procurar e saber 

mais. Porque, se todos nós quiséssemos saber um pouco mais, ia ser mais fácil 

tanto chegar à população, porque as pessoas estavam mais informadas, como 

agir, porque as pessoas iam agir porque já sabiam. E acho que isso parte muito 

de cada pessoa. Se nós conseguíssemos lutar para que todos fôssemos um 

pouco mais interessados, era muito mais fácil fazer este tipo de ações e este 

tipo de intervenções na sociedade. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

A aluna considera que deveria ser cultivada na comunidade uma atitude ativa 

perante a informação, de busca de aprofundamento da informação. Admite que esta 

atitude poderia combater a inação e até contribuir quer para a aceitação dos ativistas, quer 

para um incremento do ativismo das próprias pessoas. 

A necessidade de as pessoas darem importância a pequenos gestos numa lógica 

de que, se todos os adotarem, fará toda a diferença para o planeta é a proposta de um 

aluno na entrevista: 

Aluno B26 – Eu acho que dar importância às pequenas coisas que… Por 

exemplo, aquela [tarefa] das garrafas de água, eu nunca pensei que poluísse 

tanto o ambiente e eu acho que são essas pequenas coisas que nos fazem a 

diferença. (…) 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

O aluno refere a utilidade das tarefas, dando o exemplo da tarefa 5, para mudar 

a mentalidade das pessoas. Implicitamente está a referir a utilidade ou até mesmo o poder 
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do currículo ou da forma como este é abordado para a mudança de mentalidade ou de 

atitude perante a informação. A ideia de que a educação tem um papel muito importante 

a desempenhar numa mudança de atitude da sociedade é reiterada por vários alunos, uns 

dando mais importância a uns aspetos e outros a outros, como se revela neste excerto da 

entrevista: 

Professora – Como podemos mudar a atitude inerte da sociedade? 

Aluna B8 – Tinha de ser pela raiz. De pequeninos. Já não mudamos a 

mentalidade das pessoas mais velhas, que aquilo já está tão metido que já não 

vai dar. Se calhar, se começássemos com as pessoas mais pequenas e 

começássemos… 

Professora – Como é que isso podia acontecer? 

Aluna B8 – Não sei, na escola… (…) porque em casa já sabemos que, se os 

pais não acreditam, também não vão incutir isso aos filhos, por isso vai ser 

sempre uma (faz gesto de ciclo) e é mais fácil educar uma criança para estar 

atenta ao problema da sociedade do que uma pessoa que já é adulta, que já 

tem os seus princípios, a sua maneira de pensar. (…). 

Aluno B13 – Mas, eu acho que essa educação pelo ambiente já é feita muito 

nas escolas. Desde miúdo, desde o 1.º ano e eu acho que, se não está a ter 

tanto efeito, acho que deveria ser mesmo a educação pelos pais, mas, mesmo 

assim… é que nós não temos tanto poder na educação do que os pais têm em 

cada filho, por isso, acho que é um bocado difícil mudar assim a 

mentalidade… 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

Neste excerto é evidente o papel que os alunos atribuem à educação, quer a partir 

da escola, quer a partir dos pais, para a necessária mudança de mentalidade. No entanto, 

mostra-se algum ceticismo em relação à educação pelos pais, pois consideram que estes 

não acreditam na mudança e, sem este pré-requisito, não haverá possibilidade de 

mudança. Outro aluno também faz referência à necessidade de investir na educação, 

oferecendo condições aos jovens para crescerem num ambiente que proporcione a tomada 

de posição perante os problemas da sociedade: 

Aluno B26 – Eu acho que é difícil no início, ou seja, para nós vai ser agora 

difícil, porque nós agora no início nós nunca vamos ter poder, muito poder 

superior em relação ao resto, à sociedade, às relações económicas, mas se 

crescermos já com uma certa influência, já com uma posição política ou uma 

posição sobre o que fazer para acabar com estes problemas do ambiente e 

económicos, chega depois uma altura em que estas pessoas, que já cresceram 

com isso, estão no poder e depois acaba por desanuviar isto. 

(E4, Turma 2, Q3) 

 

O aluno apercebe-se que questões sociais como as que envolvem o ambiente e a 

economia são questões políticas, exigindo, portanto, que as pessoas se envolvam também 
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do ponto de vista político. Refere inclusivamente que, se os jovens forem educados já 

para uma cidadania democrática, com tomadas de decisão, aprendendo a adotar uma 

posição política própria, ter-se-ão, no futuro, políticos à altura da resolução deste tipo de 

problemas. 

Em vários momentos das diversas entrevistas, tal como já se tem evidenciado 

em transcrições anteriores, foi possível observar que a análise que os alunos fazem da 

atitude da sociedade perante os problemas sociais denuncia o individualismo da sociedade 

atual como o principal causador da sua inação perante os problemas. 

Aluna A18 – (…) Neste momento, está cada um centrado na sua vida, nos 

seus objetivos, naquilo que querem alcançar. E se calhar os problemas que 

nós estamos a passar, o aquecimento global e essas coisas todas, não estão lá, 

não querem saber. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A atitude, aqui evidenciada, de ignorar os problemas que são de todos é reiterada 

por outra aluna que afirma que apenas uma minoria se preocupa com esses problemas: 

Aluna A28 – (…) dentro das áreas que causam esses problemas, é uma 

minoria de pessoas que se importa com isso, que se importa com se está a 

fazer mal ao resto das pessoas, porque os outros querem é “Vou ganhar com 

isto… progresso…” 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

A sugestão para mudar de perspetiva surge da intervenção de outra aluna que 

considera que esta minoria deve juntar-se, pois apenas parece ser uma minoria porque as 

pessoas se sentem ou se encontram sozinhas: 

Aluna A8 – Mas, impor toda a gente junta, porque a minoria é um está num 

sítio, o outro está num sítio e não sei quê e depois toda a gente acha que está 

sozinho ali. E depois se calhar não está tão sozinho como pensa. Se calhar, se 

juntar todas as pessoas que acham que são a minoria, se calhar, há mais 

pessoas umas com as outras. 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

A necessidade de as pessoas se associarem e presumivelmente ganharem força 

umas com as outras para mudar a sociedade é evidenciada na intervenção da aluna. O 

mesmo é reiterado por outra aluna na entrevista: 

Aluna A25 – (…) é normal [as pessoas] pensarem que sozinhas não 

conseguem, mas nós provámos que se nos juntarmos todos… antes também 

pensávamos que “Para que é que vamos tentar fazer alguma coisa, se sozinhos 
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não vamos conseguir fazer nada?” Mas, se calhar, se as pessoas se juntassem 

mais, todos juntos conseguíamos mudar alguma coisa. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A união da sociedade, advogada pela aluna como estratégia para uma mudança 

efetiva na forma de encarar os problemas sociais, é fundada na experiência dos alunos 

com o programa de tarefas associadas ao ativismo em que se encontraram envolvidos. 

Outra aluna reitera a importância destas tarefas para a promoção da união da comunidade: 

Aluna A18 – Acho (…) que também é importante haver este tipo de 

iniciativas que motive as pessoas a juntarem-se todas, porque por si só as 

pessoas sentem-se muito retraídas e depois, lá está, o problema é de todos, 

não sou eu que vou aqui tentar resolver isto de modo a encontrar a melhor 

maneira. As pessoas têm que chegar a um consenso, perceber o que é que está 

mal para mudar um bocado. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A aluna revela a importância de as pessoas se associarem. No entanto, considera 

que, sem iniciativas organizadas que coloquem as pessoas em confronto de ideias, que as 

leve a refletir em conjunto sobre eventuais soluções para os seus problemas, será difícil 

que se juntem por iniciativa própria. Vários alunos advogam a necessidade de cultivar o 

espírito de grupo, sugerindo que tal devia começar bem cedo na escola, como forma de 

desenvolver as competências necessárias ao ativismo, como se pode ver pelo excerto da 

entrevista: 

Aluna A18 – [O espírito comunitário] devia ser incutido desde criança, se 

calhar. Na escola, em casa. Mas, em casa também depende dos pais. Se às 

vezes é difícil nós chegarmos aos adultos, quanto mais eles passarem essa 

ideia para as crianças! (…) 

Aluno A11 – Na nossa educação, deviam ensinar-nos a não pensar só no 

nosso umbigo, a pensar nos outros. Desde criança, desde pequeninos… 

Aluno A14 – Mas, acho que devíamos procurar desenvolver mais nas crianças 

o espírito de grupo, a capacidade de pensar por elas próprias e tomarem as 

suas próprias decisões e ganharem consciência das coisas que as rodeiam e 

agirem em conformidade com essas coisas e com a sua própria consciência, 

por exemplo. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

Neste excerto, evidencia-se a convicção dos alunos de que a educação, sobretudo 

a que é oferecida na escola, desde cedo, deve assumir-se como o motor para uma mudança 

na atitude dos indivíduos na sociedade, contribuindo em primeira mão para o 
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desenvolvimento do ativismo social. O descrédito em relação à educação que os pais 

podem oferecer nesta matéria é bastante evidente, até porque, segundo alguns alunos, os 

pais promovem essencialmente que os seus filhos sejam os melhores nas suas turmas, ou 

seja, se destaquem do grupo, como se evidencia na intervenção de uma aluna: 

Aluna A1 – E a gente vive isso muito na escola. Desde cedo que os nossos 

pais sempre nos incutiram “Olha, se tu fores aquele que tem as melhores 

notas, vais ser aquele que vai ter a melhor profissão”. Sempre nos disseram 

isso e nós sempre nos baseámos no melhor. O melhor para nós e não no 

melhor para todos. 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

O espírito competitivo alimentado pelos pais, no sentido de quererem o melhor 

para os filhos, é contraditório com o espírito de grupo necessário à construção de um 

melhor ambiente social, ou seja, à promoção do ativismo social. Ainda a propósito da 

cultura do espírito de grupo, uma aluna refere que é importante levar as crianças a 

tomarem consciência de que as suas ações podem ter consequências para os outros: 

 Aluna A18 – Se calhar, devia ser incutido nelas pensarem em como é que as 

suas ações podem afetar não só a si, mas também aos outros. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A aluna considera que a consciência de que os outros existem e de que as ações 

de cada indivíduo podem afetar todos os outros contribui para a construção de um espírito 

de grupo que potencia o ativismo. A ideia de que a ação de um indivíduo pode afetar os 

outros pode ser interpretada como a necessidade de o indivíduo tomar consciência de que 

a sua ação pode prejudicar os outros, como refere uma aluna A28: 

(…) esta coisinha que é o nosso planeta, que parece uma coisa muito grande, 

com as pequenas coisas que cada um faz, e nós somos milhões, vai-se 

degradando.(…) 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

Mas também se pode associar a ideia de que a ação de um indivíduo pode afetar 

positivamente a comunidade. A consciência de que as pessoas têm poder para mudar o 

que está estabelecido é evidenciada na intervenção de uma aluna quando refere como se 

deve incentivar o ativismo nas pessoas como fator de mudança: 

 Aluna A23 – As pessoas tinham que começar a aperceber-se realmente que 

têm poder para mudar o que toda a gente pensa, não só o que elas pensam, 
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mas o que toda a gente pensa, porque hoje em dia não há muitas pessoas que 

tenham esse… que consigam entender que conseguem fazer as coisas, que 

possam mudar numa questão controversa. 

(E2, Turma 1, Q3) 

 

A consciência de que cada um pode fazer a diferença, valendo a pena agir, 

mesmo que possa parecer inútil, associada à consciência da necessidade de cultivar o 

espírito de grupo, pois unidos potenciam-se capacidades, demonstra um empowerment 

essencial na construção de uma cidadania democrática. Ao longo das tarefas, houve um 

desenvolvimento desse empowerment, como se pode verificar na intervenção de uma 

aluna: 

Aluna A28 – (…) aquela questão que a stora ensinou de nós acharmos que 

não somos ainda cidadãos ativos e realmente é verdade, porque sempre nos 

incutiram que somos crianças, que não podemos fazer nada, os adultos não 

querem saber daquilo que nós dizemos, e a verdade é que eu às vezes digo 

coisas que são bem acertadas e que depois vai-se a ver que é verdade, (risos) 

é verdade, e, por exemplo, eu sempre vi desde pequena que os meus pais não 

ligavam nenhuma àquilo que eu dizia. E depois… “Ah, afinal ela tinha 

razão!”; “Ah, sim!”. E agora acho que fiquei mais a acreditar que podia fazer 

qualquer coisa, mesmo tendo a idade que tenho, tanto que já comecei a pensar 

em projetos e coisas novas que eu já queria fazer há algum tempo, mas sempre 

pensei “Quando for mais velha… quando tiver mais tempo e dinheiro…” 

Pronto, basicamente acho que foi isso que [o programa de tarefas] 

desenvolveu em mim. 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

A consciência da sua cidadania revelou-se ao longo do desenvolvimento das 

tarefas. Outra aluna revela também uma apropriação desta consciência de cidadania 

democrática dos jovens e adolescentes, desde já, como algo importante para uma 

mudança na sociedade: 

Aluna A1 – (…) acho que as pessoas têm que ter consciência de que já têm 

voz ativa independentemente da idade que têm. Não é preciso já sermos 

adultos para sermos ouvidos. 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

Esta consciência de cidadania democrática, a consciência de que cada um faz a 

diferença no destino da sociedade e também que a força de cada um é potenciada pela 

ação em grupo corresponde a um empowerment que será provavelmente a peça 

fundamental para a mudança que se impõe para uma sociedade que deseja participar nas 
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soluções dos seus próprios problemas. Este mesmo empowerment é também evidente 

quando os alunos manifestam consciência de que têm de ser eles próprios a assumirem o 

papel de promotores da mudança na sociedade, como se ilustra nas reflexões de duas 

alunas sobre a tarefa 4: 

 

(RE, Turma 1, T4, Q3) 

 

(RE, Turma 1, T4, Q3) 

 

As alunas mostram a responsabilidade que sentem perante a sociedade ao 

reconhecerem que aos jovens cabe a preservação do bem comum. Mostram sentir que a 

sua ação será decisiva na construção de uma sociedade mais justa, no verdadeiro sentido 

do termo. A intervenção de uma aluna na entrevista traduz a intensidade da apropriação 

que fez deste sentimento de pertença: 

Aluna A23 – (…) a palavra sociedade não é só uma palavra, porque não é só 

o significado. Também tem que ser algo físico, porque, se nós não 

conseguirmos agir em sociedade, então deixa de existir uma, simplesmente. 

Passamos a ser individualistas e não é isso que queremos, porque 

[individualmente] não conseguimos agir sobre estas questões e arranjar uma 

solução. 

(E1, Turma 1, Q3) 

 

A aluna utiliza a expressão “tem que ser algo físico” provavelmente para ilustrar 

que entende o significado real da palavra sociedade, porque a “sente” verdadeiramente, 

como acontece com uma realidade física. Considera que “sociedade” é uma palavra 

associada à existência efetiva de um grupo que arranja soluções e age sobre as questões 

que lhe dizem respeito. Mostra ainda que tem consciência de que individualmente não se 

solucionam os problemas sociais. Para os alunos, por muitas das intervenções já 

apresentadas, a sociedade tem de deixar de ser individualista e passar a ser comunitária, 

ou seja, os alunos mostram que existe, de facto, uma necessidade de mudança de 

paradigma. 
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CAPÍTULO 6 

Discussão de Resultados, 

Conclusões e Reflexão Final 

Este estudo envolveu um conjunto de tarefas, sobre QSC enquadradas no 

programa do 11.º ano da disciplina de Física e Química A (Martins et al, 2003), de acordo 

com a proposta de currículo de Hodson (2003) com quatro níveis de sofisticação. O 

principal objetivo do estudo foi investigar qual o contributo da abordagem de QSC com 

alunos de 11.º ano para o desenvolvimento do seu ativismo social. Mais especificamente, 

pretendeu-se conhecer (1) as potencialidades de tarefas de discussão de QSC para a 

promoção do ativismo; (2) as iniciativas que os alunos desenvolvem no decorrer dessas 

tarefas para promover a ação; e (3) a avaliação que os alunos envolvidos fazem do uso 

destas tarefas para o contributo da promoção do ativismo. 

A metodologia utilizada para atingir os objetivos da investigação é qualitativa 

(Creswell, 1994), com orientação interpretativa (Schwandt, 2000) e adotou-se como 

estratégia de investigação um estudo sobre a própria prática (Ponte, 2002). Neste estudo, 

participaram 58 alunos de duas turmas do 11.º ano de escolaridade, pertencentes a uma 

escola secundária situada na zona suburbana de Lisboa. Utilizaram-se vários instrumentos 

de recolha de dados: observação naturalista com a elaboração de um diário de bordo e 

registo de aulas em vídeo, documentos escritos ou outros produzidos pelos alunos no 

contexto das tarefas e a entrevista em grupo focado (Bogdan & Biklen, 1994). No 

processo de análise, os dados foram codificados e categorizados, seguindo como 

referência a tática proposta por Miles e Huberman (1994) e utilizando o questionamento 

e comparação constantes propostos por Strauss e Corbin (1998). 

Este capítulo encontra-se organizado em três secções. Na primeira secção, 

discutem-se os resultados referentes às questões que orientaram o estudo. Na segunda, 

apresentam-se as conclusões. Na terceira secção, apresenta-se uma reflexão final acerca 

da investigação. 
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Discussão de Resultados 

A primeira questão de investigação tem como objetivo conhecer as 

potencialidades de tarefas de discussão de QSC, no contexto curricular de Física e 

Química A, para a promoção do ativismo. A análise dos registos vídeo, do diário de bordo 

e dos documentos evidenciou potencialidades no domínio de competências para a ação e 

no domínio de estratégias desenvolvidas pelos alunos nas tarefas. 

No domínio das competências para a ação tiveram particular relevo o 

conhecimento científico, a argumentação e a tomada de decisão. No que diz respeito ao 

conhecimento científico, ao longo das diversas tarefas ficou evidente que o conhecimento 

científico constituía uma peça-chave na compreensão do problema. Os guiões das tarefas, 

com sugestões de sítios da Internet e com questões orientadoras, revelaram ter sido um 

recurso importante na procura e aquisição de informação que contribuiu para o 

desenvolvimento do conhecimento científico dos alunos acerca dos temas das questões. 

Este resultado é confirmado por Wu e Tsai (2011) que concluíram num estudo que a 

Internet pode ser utilizada como ferramenta para melhorar a compreensão conceptual dos 

alunos numa QSC. Também a utilização de fontes diversificadas, credíveis e reais, 

relacionadas com a questão, de modo a situar os diferentes grupos de alunos no contexto 

e segundo diferentes perspetivas, colocando-os no centro da procura de informação, 

mostrou ter sido uma estratégia que permitiu a aquisição de conhecimento adequado para 

a discussão. Evagorou et al. (2012, citados por Evagorou & Osborne, 2013) afirmam que, 

para que os alunos se envolvam na argumentação sociocientífica, o professor deve 

organizar as atividades de modo a que faça sentido para o grupo como um todo, pois 

precisam de se identificar com a questão. 

Essa identificação com a questão ficou evidente com a forma como 

desempenharam o seu papel, na estratégia de role-playing. Sentiram necessidade, quer 

perante si próprios, quer perante o pequeno ou o grande grupo, de se envolverem no 

desempenho desse papel, por terem consciência de que o sucesso da discussão dependia 

do sucesso do desempenho de cada um. Por outro lado, encarando o problema como sendo 

um problema real, das suas vidas, do seu quotidiano, sentiam a responsabilidade de 

aprofundar o conhecimento para poderem tomar uma decisão e depois agirem em 

conformidade e de modo sustentado. A estratégia de role-playing pode ser utilizada com 



145 
 

sucesso em simulações da vida real, especialmente na aprendizagem em ciências no 

contexto da sociedade e oferece aos alunos a possibilidade de experimentar aspetos da 

aprendizagem cognitiva, afetiva e ativa de modo integrado (Odegaard, 2008) 

No que respeita à competência da argumentação dos alunos durante a discussão 

das QSC, da análise das transcrições dos registos vídeo, verificou-se que os argumentos, 

contra-argumentos ou refutações eram apresentados ou construídos segundo diversas 

orientações: social, ética, económica, científico-tecnológica e ambiental. Com uma 

análise quantitativa, estudando a frequência e percentagem de cada uma das orientações 

em cada uma das tarefas e no seu conjunto, observou-se que o argumento mais frequente 

foi o argumento social, logo seguido do argumento científico. Numa QSC, os alunos 

podem mostrar uma orientação mais social ou mais científica nos seus percursos de 

raciocínio. Yang e Anderson (2003, citados por Sadler & Zeidler, 2005) sugerem uma 

distribuição normal das orientações de raciocínio em que a maioria mantém uma 

combinação de orientações sociais e científicas, havendo poucos indivíduos que 

sustentam orientações estritamente sociais ou científicas. Todas as questões diziam 

respeito a problemas que afetam a sociedade e no argumento social englobou-se uma 

grande diversidade de aspetos da vida das pessoas, nomeadamente questões legais, de 

saúde, educação, bem-estar individual e da comunidade, entre outros. Além disso, 

também todas as questões se relacionavam com problemáticas que envolviam 

conhecimento científico ou tecnológico. Então, pode dizer-se que este resultado foi 

determinado pela própria natureza das tarefas. Os desvios verificados no argumento 

social, por exemplo, para cima da média, na tarefa 1, mais relacionada com aspetos da 

vida social (por exemplo, direitos do consumidor, liberdades individuais, discriminação 

social, saúde e educação) ou para baixo da média, na tarefa 2, mais centrada em aspetos 

de natureza científica ou tecnológica (REM, telemóveis e estações de base) ou na tarefa 

5, em que houve dispersão dos argumentos por diversas orientações, devem-se à própria 

natureza da questão discutida. O mesmo se pode afirmar para o argumento científico-

tecnológico que os alunos tinham de utilizar para fundamentar as suas posições, surgindo 

por isso com uma frequência significativa em todas as tarefas, destacando-se 

consideravelmente na tarefa 2, como já se referiu. As QSC, não sendo questões CTS-A 

por serem abertas, não estruturadas e considerarem problemas passíveis de serem 

debatidos segundo múltiplas perspetivas e soluções, consistem, no entanto, em questões 
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que provêm das interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (Sadler & 

Zeidler, 2005), o que torna o resultado obtido no conjunto das tarefas para os argumentos 

social e científico-tecnológico um resultado expectável. A ligeira divergência desta 

tendência, para valores mais reduzidos, fica a dever-se ao facto das QSC serem questões 

com ligação à sociedade e também ao facto de a maior dificuldade de se atingir um 

consenso não se encontrar do lado do argumento científico-tecnológico. Este resultado 

confirma o de Belova, Eilks e Feierabend (2013) num estudo, em que na argumentação 

em role-playing, apenas 20% dos argumentos apresentados estavam diretamente 

relacionados com ciência. O argumento económico, onde se englobaram questões 

relacionadas com a economia e finanças das estruturas da sociedade, surge em todas as 

tarefas com uma frequência algo significativa, tendo tido maior expressão na tarefa 4 que 

se relacionava com a instalação de uma fábrica de amoníaco e, portanto, mobilizou 

naturalmente argumentos de natureza económica e também social. Este tipo de questões, 

intrinsecamente ligado à vida económica das populações em que os alunos se inserem, 

oferece um contexto potenciador do seu ativismo. Os campos da ciência e da engenharia, 

tão essenciais à produção e ao consumo de bens e serviços lucrativos, são extremamente 

vulneráveis às influências neoliberais (Bencze & Sperling, 2012). As orientações 

neoliberais dos governos locais ou nacionais determinam o aparecimento de grande parte 

dos problemas sociais ou a deterioração das condições de vida dos cidadãos, levando à 

necessidade de uma cada vez maior capacidade de intervenção das populações. O 

argumento ético, onde se consideram explícitas questões relacionadas com a moral e a 

ética, princípios e valores, surge com alguma frequência nas discussões das diferentes 

tarefas. As abordagens baseadas em questões, no ensino das ciências, tendo como 

subjacentes as dimensões ética e moral da ciência são um meio de estimular e alimentar 

o desenvolvimento moral dos alunos (Zeidler & Lewis, 2003). As QSC constituem-se 

como um contexto particularmente rico para desenvolver a consciência cívica dos alunos, 

permitindo-lhes vivências explícitas da importância da intervenção do argumento ético 

na discussão, no sentido de refrear alguma falta de sensibilidade moral presente no 

discurso de alguns agentes sociais, contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento da 

competência de tomada de decisão. As QSC proporcionam o desenvolvimento da 

sensibilidade moral, no sentido em que é essa sensibilidade que permite que o aluno possa 

reconhecer na questão a presença de aspetos morais a considerar, quando avalia os prós 
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e os contras da questão. As QCS proporcionam um processo de encorajar os indivíduos a 

pensar acerca do que devem fazer (Zeidler & Keefer, 2003). 

O argumento ambiental, que envolve aspetos relacionados com preocupações 

ambientais, manifesta-se apenas nas tarefas 4 e 5, embora com maior expressão na tarefa 

5. A natureza da questão associada a esta tarefa, “água engarrafada ou água da torneira?”, 

em que se revelaram preocupações associadas, sobretudo aos resíduos sólidos envolvidos 

na utilização das garrafas, conduziu ao resultado expressivo desta orientação na 

argumentação. Foi ainda um tipo de argumento que, nesta tarefa, determinou a ação que 

os alunos desenvolveram junto da comunidade, mostrando o poder mobilizador deste tipo 

de questões para o ativismo. Nesta tarefa 5, foi particularmente explícito o 

desenvolvimento dos quatro níveis de sofisticação de Hodson (2003). Depois de terem 

compreendido o problema, com os prós e contras, valorizaram o impacte ambiental das 

garrafas de água (nível 1), aperceberam-se de muitos dos interesses económicos em jogo 

(nível 2), clarificaram valores e, desenvolvendo sentimentos fortes, tomaram uma decisão 

(nível 3) e agiram de modo responsável na comunidade (nível 4). 

No que diz respeito à competência de tomada de decisão, pode afirmar-se que a 

fase de discussão das QSC, com a apresentação e defesa dos diferentes argumentos, 

determinava o modo como os alunos as resolviam. Em pequeno grupo, tentavam 

encontrar um critério para a tomada de decisão. Em grande grupo, surgiam os diferentes 

pontos de vista com critérios diferentes, nem sempre compatíveis. Por vezes, havia 

mesmo necessidade de uma das partes ceder a favor da outra. Nestas ocasiões, os alunos 

optavam pelo argumento que consideravam mais importante, no sentido de ser o que se 

tinha apresentado com melhor estrutura ou maior pertinência. Sentiam grande dificuldade 

em ceder nas posições que haviam sustentado durante a discussão, umas vezes devido a 

um sentimento de frustração, de derrota, o que levou a que, em algumas das discussões, 

quase não se tenha chegado à tomada de decisão; outras vezes, os alunos apercebiam-se 

de que ambos os lados da questão tinham a mesma legitimidade de ver a tomada de 

decisão a seu favor, pois o número de argumentos a favor ou contra, de cada uma das 

partes, não era suficientemente significativo para se poder constituir como critério para 

uma tomada de decisão. Nestes casos, sentiam necessidade de, durante a discussão, 

apresentar propostas alternativas no sentido de encontrar uma “terceira via” que devia 

partir dos argumentos a favor de ambas as partes e que fizesse perder a importância dos 
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argumentos contra, também de ambas as partes. As estratégias de tomada de decisão eram 

sobretudo não compensatórias, baseadas em considerações racionais, mas também 

baseadas na heurística, a fim de se poder chegar a uma conclusão (Payne et al.,1998, 

citados por Gresch et al., 2013). As considerações emotivas, tal como a sensibilidade 

moral, associada a valores, tiveram, nesses casos, importância fulcral na tomada de 

decisão. Não havendo dados credíveis ou conclusivos, ou ainda, existindo dados factuais 

igualmente importantes dos dois lados da questão e, por essa via, não se encontrar um 

critério necessário à decisão, os alunos aperceberam-se de que resulta melhor ter em 

consideração, na decisão, os aspetos emotivos ou relacionados com a sensibilidade moral. 

Este resultado vem ao encontro do que Sadler e Zeidler (2005) referem quando afirmam 

que existe uma tendência para os alunos se apoiarem em emoções e intuições morais, 

enquanto procuram a resolução dos cenários sociocientíficos. 

Na fase de tomada de decisão, a consciência de que seria importante terem, no 

momento, ou mais informação específica que ajudasse a clarificar alguns argumentos ou 

mais tempo para deixar que surgissem outros argumentos foram aspetos que os alunos 

sentiram como dificuldade para uma decisão bem fundamentada. Este resultado contraria, 

de certa forma, a conclusão de Kortland (1996) que refere que os alunos, na fase de 

tomada de decisão, não veem grande necessidade de explicitar todos os critérios, exceto 

os que lhes parecem mais importantes, adotando um modelo baseado na intuição. Esta 

tomada de consciência de que é necessária uma boa fundamentação e também uma boa 

gestão na apresentação dos seus argumentos, durante a discussão de QSC, para que a 

tomada de decisão seja mais consistente, revelou-se uma potencialidade deste tipo de 

tarefas destinadas à promoção do ativismo fundamentado. 

A defesa de interesses individuais foi um dos fatores que dificultava a tarefa de 

tomar uma decisão conjunta, sobretudo quando simulavam a realidade social do contexto 

das tarefas em role-playing. Quase sempre tinham de abandonar o papel do personagem 

que desempenhavam para contribuírem para a tomada de decisão. Este aspeto parece ter 

contribuído para uma melhor noção da dimensão que os interesses pessoais ou de grupos 

tomam na realidade, ao ponto de não serem capazes de encontrar uma via de compromisso 

entre as partes. A estratégia de role-playing não lhes facilitou, na maior parte das tarefas, 

o processo de tomada de decisão, pois normalmente o que se observa na realidade é uma 
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luta pelos interesses individuais ou de grupos em vez de tentativas de encontrar consenso. 

Daí a necessidade de abandonar o papel que desempenhavam para poderem decidir. 

Os alunos consideraram que foi mais fácil tomar decisão na tarefa que não 

aconteceu com a estratégia de role-playing, tendo-o atribuído ao facto de: a) nos grupos 

em que aconteceu a discussão não haver grande diversidade de interesses, por existirem 

muitas afinidades entre os alunos, enquanto nas estratégias em role-playing havia sempre 

uma diversidade de interesses assegurada pelos diferentes personagens que tinham sido 

criados com esse propósito, a fim de garantir uma maior aproximação à realidade social, 

e b) muitas vezes os interesses pessoais serem incompatíveis com o interesse da 

comunidade, ou seja, com a procura do bem comum. 

Verificou-se uma tomada de consciência de que o necessário consenso na 

tomada de decisão só poderá ser alcançado se as pessoas saírem da sua zona de conforto 

individual. Carter (2010, citado por Bencze & Carter, 2011) refere que a individualização 

da aprendizagem pode limitar as perspetivas dos alunos acerca das suas capacidades de 

contribuir para o bem comum e contribuir para o desânimo perante eventuais pequenos 

contributos para a construção de um mundo mais justo. Com estas QSC, os alunos 

aperceberam-se de que era necessário contrariar esta individualização da aprendizagem, 

tal como Hodson (2003) preconiza, e passar a ter uma perspetiva de comunidade, ou seja, 

sentir que cada um é parte do todo, como condição fundamental para o desenvolvimento 

do ativismo social. 

As estratégias analisadas das que foram utilizadas pelos alunos na discussão de 

QSC foram a pesquisa, a simulação, a colaboração, a antecipação de respostas/situações 

e as analogias. 

O recurso à pesquisa foi incontornável, pois havia que: a) procurar e selecionar 

documentação que levasse a uma posição do grupo; e b) fundamentar com argumentos 

minimamente sólidos (por exemplo, factos ou dados numéricos) as posições adotadas e 

assim participar de modo convincente e responsável na discussão. Os alunos 

manifestaram algumas dificuldades, quer na seleção de informação adequada aos 

argumentos que desejavam produzir, quer no aprofundamento igualmente adequado. No 

entanto, reconheceram a pertinência da pesquisa para o desenvolvimento da competência 

do conhecimento científico necessário à execução da tarefa. Só com a capacidade de 

chegar a uma posição baseada na razão e na evidência, o aluno desenvolve independência 
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intelectual (Munby, 1980, citado por Driver et al., 2000), apesar da importância de outro 

tipo de considerações na tomada de decisão numa QSC. Os alunos tomaram consciência 

de que a documentação, realizada através da pesquisa, se constituiu, ao longo de todas as 

tarefas, uma estratégia fulcral na construção de argumentos fortes, para serem esgrimidos 

com robustez, o que facilitava a fase de tomada de decisão.  

A simulação, utilizada quer no desempenho dos papéis atribuídos de acordo com 

o desenho da tarefa, quer na forma como os alunos se preparavam em pequeno grupo para 

a argumentação que queriam utilizar na discussão de grande grupo, foi digna de relevo, 

sobretudo, nas tarefas que se desenvolveram em role-playing (tarefas 1, 2, 4 e 5). De 

facto, esta estratégia revelou-se inovadora para os alunos, tendo contribuído para uma 

entrega, por parte de todos, às tarefas. Esta entrega permitiu enriquecer a experiência e 

todo o processo. No entanto, os alunos revelaram ter sentido dificuldade em assumir 

papéis com posições diversas das deles próprios, tendo sido necessário algum esforço nas 

circunstâncias do papel a desempenhar corresponder a uma defesa de ideias que entravam 

em conflito com as ideias deles próprios. Odegaard (2008) refere que esta dificuldade de 

representar o papel de um personagem, com o qual os alunos não concordam, constitui-

se como uma oportunidade para um distanciamento e uma reflexão que possibilita uma 

metacognição com empatia, sendo este processo metacognitivo da maior importância se 

se pretende uma relação consciente e crítica com a ciência. Com esta dificuldade 

associada à estratégia de simulação, foi possível os alunos aperceberem-se de diferentes 

pontos de vista na discussão que os ajudou a clarificar os seus próprios pontos de vista e 

a formar a sua própria opinião, enquanto tomavam consciência de que não concordavam 

com o que estavam a defender ou com o que outros personagens defendiam. A estratégia 

de role-playing, mais do que uma apresentação de vários pontos de vista, permitiu a 

exploração de múltiplas perspetivas (Odegaard, 2008) que não teria sido possível de outro 

modo, tendo assim contribuído para o processo de ponderação de todos os argumentos e 

consequente tomada de decisão, de uma forma mais próxima do que aconteceria em 

situação real na sociedade. Esta é, portanto, uma estratégia que potencia a riqueza e o 

realismo da discussão, promovendo uma boa fundamentação do ativismo social. 

Uma das estratégias utilizadas pelos alunos na preparação do personagem que 

desempenhavam foi o recurso ao trabalho colaborativo no pequeno grupo, 

proporcionando uma aprendizagem colaborativa muito participada por todos. Os alunos 
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tomaram consciência de que, para construírem argumentos fortes que lhes permitissem 

um melhor desempenho na discussão final, tinham de trabalhar em colaboração uns com 

os outros (Evagorou & Osborne, 2013). A utilização das outras estratégias, como a 

pesquisa, a simulação e antecipação de respostas/situações, testando uns com os outros a 

força dos seus argumentos, em trabalho colaborativo, revelou-se uma oportunidade para 

desenvolver a argumentação dialógica e verificar o poder do trabalho em grupo. 

Contrariou-se o enfoque na aprendizagem individualista e contribuiu-se para uma melhor 

estrutura dos argumentos (Evagorou & Osborne, 2013) e simultaneamente promoveu-se 

a vontade de agir, pois em conjunto, a motivação para a ação é claramente maior (Hodson, 

2003). 

A antecipação de respostas/situações foi outra estratégia utilizada por alguns 

alunos no sentido de tornar mais eficaz a apresentação dos seus argumentos durante a 

discussão. Os alunos construíam planos de ação, perante a antecipação de um ato, de uma 

situação prevista por eles ou pelos respetivos grupos durante a preparação da discussão 

em pequeno grupo. Escolhiam argumentos que consideravam particularmente fortes, bem 

como o timing em que deveriam ser apresentados, assegurando com esta estratégia a 

oportunidade de ouvir o que os outros teriam a dizer e também de enriquecer a própria 

discussão. A estratégia de antecipação aconteceu de modo particular nas tarefas 1, 2, 4, 

5, ou seja, nas que se desenvolveram em role-playing, associada ao facto de os alunos 

conhecerem os diferentes personagens e, a partir daí, tentarem imaginar qual seria a 

argumentação que por eles deveria ser utilizada. 

O recurso ao uso de analogias foi outra das estratégias que se revelou uma forma 

de envolvimento bastante eficaz na comunicação das ideias, contribuindo para a defesa 

dos argumentos com um forte envolvimento, muitas vezes emotivo, dos alunos na 

discussão. O recurso a analogias, ou seja, a situações paralelas que contribuem para a 

compreensão das questões em discussão, demonstra a consciência dos alunos acerca da 

importância da melhor clarificação possível das questões para a comunicação de ideias, 

o que se constitui como uma outra potencialidade da discussão de QSC na promoção do 

ativismo fundamentado. 

A segunda questão de investigação tem como objetivo identificar iniciativas de 

ativismo social promovidas pelos alunos. A análise da entrevista em grupo focado e dos 

documentos foi efetuada tendo em consideração o tema da ação promovida em cada uma 
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das tarefas – intensidade do som, radiação eletromagnética e telemóveis, armazenamento 

de produtos químicos em casa, libertação de gases tóxicos ou de efeito de estufa e, por 

fim, água engarrafada ou água da torneira. 

As iniciativas de ação promovidas pelos alunos foram: a) produção de folhetos, 

flyers, caixas com mensagens e outros meios de divulgação de informação que, em 

qualquer dos casos eram distribuídos de modo personalizado, associado a uma explicação 

dos argumentos mais importantes que fundamentavam a ação dos alunos; b) mensagens 

SMS, notícias na rádio da escola, posts no Facebook para motivar a discussão; c) criação 

de uma música e letra e produção do respetivo videoclip para colocar no Youtube e 

partilhar nas redes sociais; e d) organização de uma prova cega de águas. O público-alvo 

destas iniciativas de ação foi definido pelos alunos, em função da pertinência da 

mensagem para esse público e a forma como foi efetuada, quer a produção, quer a 

divulgação da mensagem, tinha sempre como objetivo torná-la apelativa, eficaz e 

pertinente, para que o seu impacte fosse significativo. Estas ações exigiram dos alunos, 

de uma área de ciências e tecnologias, a mobilização de competências no domínio das 

artes, da emoção e da sensibilidade social. Estes são domínios que dão oportunidade aos 

alunos de associarem a dimensão humanista ao estudo das ciências e tecnologias, 

permitindo a capacidade reflexiva e crítica acerca desta área do conhecimento, ao 

contrário do que tem vindo a acontecer na educação em ciência que, segundo Zeidler e 

Lewis (2003), tem colocado a ciência numa perspetiva de um microcosmos da sociedade 

em de vez de a integrar nela. Aqueles autores consideram que esta integração contribui 

para o reconhecimento da vertente humana da ciência e do cientista. 

O forte envolvimento dos alunos determinou o sucesso das iniciativas de ação e, 

demonstrando uma boa capacidade de organização da “comunidade” que formavam e de 

realização dos seus projetos, revelou o seu sentido de responsabilidade perante a 

sociedade e a sua capacidade de agir. 

A terceira questão de investigação tem como objetivo a análise da avaliação que 

os alunos fazem das tarefas e da ação junto da comunidade. Assim, tendo por base os 

dados recolhidos a partir da entrevista em grupo focado e dos documentos, analisou-se a 

avaliação dos alunos acerca das tarefas e da ação e também a necessidade de mudança na 

sociedade revelada pelos alunos. 
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A análise da avaliação dos alunos revelou que as tarefas contribuíram 

significativamente para o fortalecimento da sua capacidade de argumentação. Os alunos 

referiram que o tipo de argumentação usado nestas discussões correspondia a um nível 

mais sofisticado de argumentação quando comparado com o que estavam habituados a 

usar. Consideraram ter sido um ganho do seu envolvimento nestas tarefas, sobretudo por 

se terem apercebido do valor desta argumentação dialógica para a sua intervenção na 

comunidade. Apesar de a argumentação não dialógica poder promover a aprendizagem 

quando comparada com a aprendizagem sem recurso ao discurso argumentativo, a 

argumentação dialógica, ou a discussão explícita entre visões opostas parece ter um muito 

maior efeito no desenvolvimento de conceitos de ciência (Larrain, Freire & Howe, 2014). 

A ideia de que a argumentação dialógica proporciona uma boa estrutura aos argumentos 

é corroborada por Evagorou e Osborne (2013) que num estudo identificaram, neste tipo 

de argumentação, indicadores de construção de bons argumentos: negociação de 

significados, formulação de questões centradas em ideias-chave, utilização de um 

processo metacognitivo sobre os próprios argumentos e o número de propostas de solução 

avançadas durante a discussão. 

Outro aspeto positivo que os alunos realçaram das tarefas foi a ligação das 

questões abordadas ao contexto real em que vivem, demonstrando que essa ligação 

despertou o seu interesse para se envolverem, quer no aprofundamento da informação 

acerca do tema, quer no trabalho colaborativo. A estratégia de role-playing na maior parte 

das atividades de discussão, permitiu-lhes a perceção do “outro lado”, contribuindo para 

uma melhor aceitação de outras opiniões, e aceder a uma amostra mais fiel da realidade 

social, contribuindo para a riqueza da discussão e para a perceção que os alunos têm dos 

diferentes interesses da sociedade, obrigando-os a compreendê-los, a aprofundá-los e a 

defendê-los, ao mesmo tempo que clarificavam as suas opiniões. Neste exercício de 

representação havia um exercício de democracia que se considera fundamental para a 

cultura do ativismo junto da comunidade. 

As tarefas ofereceram uma oportunidade de os alunos: a) se conhecerem melhor, 

a si e à sociedade; b) se aperceberem da importância do desenvolvimento das suas 

competências para a ação na comunidade; e c) experimentarem vivências de cultura 

democrática ao terem de respeitar a opinião dos diferentes atores sociais e ao terem de 

trabalhar em grupo para o bem de todos. 
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Da avaliação que os alunos fazem das iniciativas de ação em que se envolveram, 

perante a dificuldade de mobilização das pessoas para uma mudança de atitudes, em 

particular no que diz respeito ao ambiente, realça-se o sentimento de frustração que 

experimentaram perante o desprezo das pessoas em relação, quer ao trabalho deles, quer 

à preocupação que demonstravam ter para com a sociedade. Este sentimento de frustração 

era acompanhado do de indignação, por considerarem que a sociedade devia sentir o 

dever de se interessar pelos problemas sociais, pois eram seus. Alguns alunos atribuíram 

esta indiferença manifestada pelos problemas sociais ao comodismo e ao egocentrismo 

da sociedade atual, que consideraram associados ao paradigma competitivo que lhe está 

subjacente. Atribuíram também a causa à falta de conhecimento acerca desses problemas, 

muitas vezes ignorando que existem ou então não conhecendo a dimensão que têm. Deste 

modo, os alunos consideraram, por isso mesmo, que existe uma necessidade de agir. 

Assim, a ação surge para dar a conhecer os problemas, motivada pelo prazer que os alunos 

sentiam na partilha do conhecimento que adquiriram no desenvolvimento das tarefas, mas 

também pela responsabilidade que sentiam perante a sociedade de contribuir para o seu 

esclarecimento. Os indivíduos são socialmente constituídos e, consequentemente, 

precisam de agir responsavelmente uns para os outros (Eiglad & Bookchin, 2007, citados 

por Bencze & Sperling, 2012) e, segundo Hodson (2003), o conhecimento acarreta 

consequências, compromissos e responsabilidades. Os alunos aperceberam-se de que, 

com este esclarecimento que proporcionavam, contribuíam para que as pessoas pudessem 

fazer escolhas, que, sendo mais esclarecidas, são mais conscientes e, portanto, mais livres. 

Associaram, assim, as suas ações à promoção da liberdade de escolha, ou seja à promoção 

do exercício de um direito democrático.  

Alguns alunos sentiram-se a evoluir, quer no desenvolvimento das suas 

capacidades de comunicação com pessoas que não pertenciam à sua esfera pessoal, quer 

na sua vontade de agir, ao longo da sequência das iniciativas de ação. A evolução na 

vontade de agir aconteceu, em grande medida, por terem verificado que as suas ações 

contribuíam para uma mudança de atitude nas pessoas. Habermas (1981, citado por 

Jiménez-Aleixandre & Erduran, 2007) faz referência a quatro tipos de ação social, sendo 

um deles a ação comunicativa, que é orientada para as pessoas se compreenderem de 

modo a coordenarem ações planeadas. Aquele autor refere que a linguagem e 

competências de comunicação desempenham um papel central numa ação comunicativa, 
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pois as pessoas refletem sobre si próprias e sobre o mundo e partilham estas explicações 

com outras. 

Os alunos também referiram a importância das suas iniciativas num contexto 

coletivo, considerando que, quanto mais pessoas participassem nelas, maior o impacte na 

sociedade e, por isso, mesmo que não se visse o resultado imediato, a ação de cada um 

fazia falta ao todo. Ninguém podia deixar de participar se realmente desejava uma 

sociedade melhor e mais justa. Carter (2010, citado por Bencze & Carter, 2011) refere 

que a aprendizagem individualizada limita as perspetivas dos alunos acerca das suas 

capacidades de contribuir para o bem comum. O trabalho coletivo mostra ter contribuído 

para uma ação mais eficaz. 

A necessidade de mudança foi um dos aspetos transversais a todas as entrevistas 

realizadas. Os alunos constataram que existe uma grande inércia na sociedade no que 

respeita ao uso dos seus direitos democráticos para a defesa dos interesses sociais. 

Atribuíram essa inércia a diversos fatores, estabelecendo entre eles algumas relações. 

Afirmaram que se trata de uma característica do povo português que vem com a educação 

e que, o nível de “preocupações sociais” que este mostra ter, está no mesmo patamar do 

clubismo ou de grande parte de programas televisivos de duvidoso nível cultural. 

Consideraram que a falta de ação é potenciada pelos grandes eventos sociais (jogos de 

futebol, Euro 2004…) que, aprisionando a razão dos indivíduos pela via emotiva, não 

deixam condições para parar e pensar criticamente sobre os problemas sociais ou 

ambientais. Foram apontadas razões psicológicas para a inércia da sociedade, como o 

medo de enfrentar: a) os outros, por se sentirem em minoria; e b) o problema, pela 

dimensão de que se reveste e o número de pessoas que afeta. Esta reação de medo, 

associada ao facto de não serem muito visíveis os efeitos dos problemas, leva à negação 

da realidade ou à crença de que não há solução e, portanto, a uma paralisia social. As 

pessoas consideram garantidas para o futuro as condições que tiveram até ao presente, 

não relacionando a sua sobrevivência com a do planeta, ou seja, continuam a usar os 

recursos da Terra, considerando-os inesgotáveis ou a usar acriticamente toda a tecnologia 

que lhes surge sem se preocuparem com os seus efeitos na forma de viver ou nos seus 

direitos ou ainda no ambiente (Hodson, 2003). Uma das causas que os alunos 

identificaram para esta forma de “usar” a mãe natureza é o individualismo ou 

egocentrismo da sociedade que leva a que as pessoas, não sentindo o problema como seu, 
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se deixem “arrastar” e não consigam relacionar a sua sobrevivência com a do planeta 

Terra. Os alunos aperceberam-se também de que a hegemonia do poder económico, que 

está na base de toda a tecnologia disponibilizada, leva à sensação de inevitabilidade, 

retirando à sociedade poder para combater os interesses económicos que não são seus, 

apesar da consciência que as pessoas têm de estarem a ser manipuladas neste processo. O 

neoliberalismo em marcha pelos governos de muitos países levam à vulnerabilidade da 

ciência e tecnologia, por serem essenciais, quer para a produção, quer para o consumo de 

bens e serviços lucrativos (Bencze & Sperling, 2012), pondo assim em causa várias 

características da ciência e dos cientistas (por exemplo, universalismo, imparcialidade, 

ceticismo). Os alunos mostraram aperceber-se de que se está a chegar a um ponto crítico 

do qual pode não haver retorno. De facto, tomaram consciência de que a sociedade só 

(re)age depois de sentir os problemas na sua própria “pele” e, com este tipo de problemas, 

se se chegar ao ponto de serem sentidos na “pele” de cada um, poderá ser tarde demais 

para reverter o processo. 

Para combater a inércia das pessoas e acontecer uma libertação das “amarras” 

do discurso da inevitabilidade, os alunos consideraram que é fulcral promover o espírito 

crítico em todos os indivíduos, desde cedo na escola. No entanto, são de opinião que, 

apesar de essa função ser da escola, não está a ser verdadeiramente assumida pela 

instituição. Consideraram que existe um desajustamento daquela em relação às 

necessidades sociais, apontando o enfoque na preparação para os exames nacionais, 

avaliação externa, como uma prova desse desajustamento. Com um ensino demasiado 

dirigido, fora do controlo do aluno, não existe oportunidade de indução de representações 

pessoais a partir dos fenómenos, ou seja, a aprendizagem não tem um significado tão 

profundo como quando as pessoas estão envolvidas na relação entre os fenómenos e as 

suas representações, sob o seu próprio controlo (Wenger, 1998, citado por Bencze & 

Sperling, 2012). Ao tomar esta opção, a escola, na opinião dos alunos, em vez de 

desenvolver a capacidade crítica em todos os cidadãos, está a praticar um “roubo social” 

dessa capacidade crítica e, portanto, do seu poder mobilizador para uma mudança de 

paradigma social. Os alunos consideraram que se devia desenvolver uma nova atitude 

perante a informação – uma atitude de procura de aprofundamento dessa informação – o 

que permitiria não só promover a aceitação dos ativistas, como também criar uma atitude 

ativista nas pessoas, com a consciência do valor dos pequenos gestos de cada um e de que 
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todos fazem falta para provocar a mudança no planeta. Para isso, e mostrando estar de 

acordo com Hodson (2003), reforçaram a referência ao papel da educação, nomeadamente 

ao poder do currículo ou da forma como é gerido, como motor de mudança de 

mentalidade e de atitude.  

A experiência dos alunos com as tarefas de discussão de QSC, tomada de decisão 

e de ativismo em que estiveram envolvidos no presente estudo permitiu-lhes concluir que 

esta é uma via muito eficaz para desenvolver competências para o ativismo e, em 

particular, para desenvolver o espírito de grupo. Consideraram que esta foi uma 

oportunidade de trabalharem efetivamente em grupo e de sentirem o poder da 

comunidade. Referiram que a cultura de grupo deve ser fomentada na escola, desde cedo, 

uma vez que, em casa, os pais tendem a fomentar o individualismo e a competição, pois 

desejam que os seus filhos sejam os “melhores alunos” das suas turmas. De acordo com 

Sadler (2009), todos os alunos deviam ter oportunidade de participar em comunidades de 

prática, como uma vertente da sua educação em ciência. As QSC são, assim, vistas pelos 

alunos não exatamente como comunidade de prática, mas como oportunidades para 

exercitarem a discussão, a tomada de decisão sobre problemas reais da sociedade, 

clarificarem as suas ideias e valores, ou seja, terem acesso a uma verdadeira educação 

para uma cidadania democrática. A realização de iniciativas de ativismo coletivo 

(fundamentado em investigação/pesquisa) permite aos alunos o desenvolvimento das 

capacidades e das atitudes necessárias à sua libertação do controlo hegemónico dos 

especialistas e das empresas (Reis, 2013). 

Tendo os problemas sociais e ambientais uma natureza política, os alunos 

aperceberam-se de que essa educação é imprescindível para a formação não só de 

cidadãos desde já (Invernizzi & Williams, 2009, citados por Reis, 2013), mas também de 

futuros políticos capazes de realizar as mudanças necessárias na sociedade. A consciência 

de que as ações de cada um podem provocar um efeito nos outros levou-os a considerar 

que esta é uma moeda de duas faces: por um lado, essas ações podem levar ao prejuízo 

do ambiente, pois é o contributo de muitas atitudes desadequadas que conduzem à sua 

deterioração; mas, por outro, podem potenciar o ativismo. A consciência da força do 

grupo e da comunidade e do seu poder para a mudança corresponde ao processo de 

empowerment (Pinto, 2011), ao sentimento dos alunos acerca da sua responsabilidade 

enquanto agentes de mudança da sociedade, desde já. Ainda jovens, ainda adolescentes, 



158 
 

sentiram-se cidadãos, exercitando os seus direitos democráticos, desafiando a unidade 

social fundada no indivíduo (Bencze, 2011) ao verificarem, por experiência própria, que 

é na comunidade e no espírito de grupo que está o segredo da mudança de paradigma. 

 

Conclusões 

Este estudo permitiu encontrar potencialidades da discussão de QSC, no âmbito 

curricular da disciplina de Física e Química A, para o ativismo social dos alunos de 11.º 

ano. Verificou-se que, com estas QSC, os alunos, utilizando raciocínio formal e informal, 

desenvolveram conhecimento científico e a capacidade de argumentação, competências 

importantes para a fundamentação do seu ativismo. Outra competência desenvolvida foi 

a da tomada de decisão perante situações reais ou realistas, com recurso a raciocínio 

moral, que lhes conferiu a oportunidade de se sentirem a exercitar um direito democrático. 

Outras potencialidades identificadas encontram-se ao nível das estratégias que os alunos 

utilizaram na discussão, como a pesquisa, a simulação, a colaboração, a antecipação de 

respostas/situações e as analogias. Todas estas estratégias revelaram ser importantes na 

promoção do ativismo. A pesquisa contribuiu para a compreensão da questão e para a 

fundamentação do ativismo; a simulação e a antecipação de respostas/situações 

proporcionou uma abordagem mais abrangente do ponto de vista social, alargou as 

perspetivas dos alunos na sua argumentação e contribuiu para uma tomada de decisão 

mais próxima do que acontece na realidade, levando a uma maior consciência da 

importância da ação; o recurso a analogias revelou a preocupação dos alunos na 

comunicação das suas ideias, usando situações paralelas que ajudassem a compreender 

os seus argumentos, atitude reveladora do seu envolvimento com as questões e com 

aqueles com quem comunicavam; e o trabalho colaborativo, uma peça-chave quer na 

discussão, quer na ação. Este tipo de trabalho mostrou ter sido uma experiência inovadora 

para os alunos, uma vez que, segundo revelaram, normalmente trabalhavam em grupo 

dividindo o trabalho em partes e distribuindo as partes por todos. Depressa se 

aperceberam de que, neste tipo de tarefas, teriam todos de participar em conjunto. Esta 

experiência revelou-se uma forte potencialidade para o ativismo dos alunos, pois 

proporcionou a sensação do poder mobilizador do grupo. Foi com este poder mobilizador 

que ganharam coragem para pôr em marcha iniciativas de ação diversas junto da 



159 
 

comunidade, quer dentro da escola, quer fora dela. “Dar a cara” por uma causa foi, para 

a maior parte dos alunos, algo novo. Sentiram inibição, alguma frustração perante a 

inércia ou mesmo desprezo do seu público-alvo, mas, em grupo, ganharam a resiliência 

necessária para não desarmarem. Se, no início, lhes parecia algo estranho o que estavam 

a fazer, a pouco e pouco, foram percebendo o significado das suas ações e a importância 

dos pequenos gestos de cada um e de todos. Foram ganhando sentido de comunidade e, 

acima de tudo, a confiança de quem sente o poder da sua cidadania. O conhecimento 

trouxe a responsabilidade de agir e a experiência da ação trouxe a confiança necessária 

para que o ativismo entrasse um pouco mais do dia a dia dos alunos. Conquistaram a 

noção da sua cidadania, desde já, e curiosamente muitos deles sentiram que deviam ser 

sementes de cidadania democrática. 

O contexto em que se iria desenvolver este estudo, no início, pareceu um pouco 

adverso: o programa de FQA do 11.º ano é muito extenso, os alunos tinham de realizar 

no final do ano letivo um exame nacional, determinante no seu percurso escolar, as turmas 

são muito numerosas, as dificuldades que os alunos apresentam na disciplina são muito 

grandes e existem muitas pressões sociais para trabalhar, tendo em vista uma boa posição 

nos rankings dos resultados dos exames nacionais. Embora a generalidade dos alunos 

tenha aderido muito bem a todas as tarefas, alguns houve que estavam mais reticentes na 

sua entrega, considerando que este não seria o tipo de trabalho que os iria preparar para 

os exames. Foi necessário esclarecer, com muita calma e determinação, o objetivo do 

trabalho que estavam a desenvolver e, sobretudo, a sua pertinência. As dificuldades foram 

sendo ultrapassadas, sendo a avaliação final dos alunos muito positiva e reveladora de 

que é possível realizar um ensino de ciências orientado para a educação para a cidadania 

democrática. 

O estudo mostrou ser possível proporcionar aos alunos experiências de resolução 

de QSC que lhes permita desenvolver e tomar consciência das suas competências, 

conhecerem-se a si próprios e aos outros, e sentirem-se cidadãos. A sociedade precisa de 

uma mudança para valores de justiça social e de proteção ambiental. A democracia foi 

conquistada em diferentes países com lutas ou revoluções, umas mais e outras menos 

violentas, mas a tendência neoliberal dos governos, a hegemonia dos mercados, tem vindo 

a retirar aos cidadãos os direitos conquistados nessas revoluções. O exercício da 

democracia tem de ser ensinado. Os professores têm nas suas mãos este poder. O 
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contributo dos professores para a promoção da justiça social e de um melhor ambiente é 

um dever moral. Todos fazem falta num empreendimento desta natureza. 

 

Reflexão Final 

Este é um estudo resultante de uma investigação sobre a minha própria prática. 

Faz sentido apresentar uma breve reflexão acerca dessa prática. 

A palavra “ensinar” surge no século XI, na língua francesa (enseigner), e no 

século XIII, na língua portuguesa. Provém do baixo latim insignare, que significa indicar, 

designar, e pode ser entendido como “marcar com um sinal”. Marcar pode transmitir uma 

ideia de imposição, mas, atendendo a que, em grego, sinal é Karakter, a palavra ensinar 

pode estar associada ao contributo para o “nascimento do caráter do aluno” (Barbosa-

Lima, Castro & Araújo, 2006). Este sempre foi o sentido que me orientou na minha 

função de professora. Tenho consciência de que nem sempre terei conseguido que essa 

marca fosse positiva, embora fosse intenção sê-lo com todos os alunos, sem exceção. 

Muitas razões, que não cabe neste contexto apresentar, estarão na base desse insucesso. 

Mas, a insatisfação faz parte de quem quer sempre fazer melhor. Entrei neste estudo 

querendo fazer melhor, por mim, pelos seus alunos, pelo mundo e, sendo possível, pelo 

conhecimento. Com toda a abertura que este estado de espírito permite, aceitei o desafio 

de investigar numa área nova para mim, uma vez que exigia competências novas, 

diferentes das que eu, até aqui, vinha desenvolvendo.  

Entendendo que o mundo está em constante mudança e que, cada vez mais, há 

que fazer adaptações a estas mudanças, ao mesmo tempo que se assume a docência como 

um motor de mudança, este estudo representou um marco importante na minha atividade 

profissional, pois permitiu a aquisição de ferramentas preciosas para a exercer. A 

primeira, pode dizer-se, é o desenvolvimento de competências para a investigação, pois 

vinha sentindo carência dessas competências no contacto com situações profissionais em 

que apenas a atitude investigativa pode ajudar na procura das suas soluções; depois, um 

olhar diferente para os alunos, enquanto membros da sociedade; a noção da importância 

da função docente para a formação cívica dos alunos e de como se pode desenvolvê-la; o 

sentimento da responsabilidade dessa função, quer perante os alunos e a escola, quer 

perante a sociedade em geral; mas, acima de tudo, a noção de que qualquer contributo, 
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por mais pequeno que seja, é importante e não desprezável perante a dimensão do 

problema ambiental e social no planeta. Pelo caminho, foram-se descobrindo algumas 

novidades acerca de como os alunos raciocinam; da importância do raciocínio informal e 

da sua íntima relação com o processo científico; da necessidade de valorizar a ética e a 

moral nas salas de aula; das competências escondidas de alguns alunos, tradicionalmente 

de insucesso, mas neste estudo reveladas; de algumas estratégias inovadoras no ensino 

das ciências; de como a política intervém e influencia a educação no mundo; de como 

essas políticas, em vez de serem determinadas por quem detém conhecimento sobre 

educação, são-no por mercados financeiros; entre muitas outras descobertas. Pode dizer-

se que muito esclarecimento aconteceu. No entanto, pode também dizer-se que muito 

ficou por esclarecer. Ficou a noção de que se passou a conhecer um pouco melhor a 

dimensão do que há para conhecer. 

As experiências proporcionadas aos alunos para aprenderem uns com os outros 

foi uma revelação extraordinária. O entusiasmo e a entrega dos alunos no 

desenvolvimento das tarefas permitiu verificar que efetivamente os professores têm de 

encontrar formas de ensinar que sejam centradas nos alunos, que os obriguem a trabalhar 

ativamente, de modo colaborativo, desenvolvendo o pensamento crítico uns com os 

outros, questionando-se permanentemente e procurando respostas profundas para as suas 

questões. A dimensão humana da ciência deve ser uma realidade na educação em ciência, 

através da ligação do currículo aos problemas reais da sociedade, dotando os alunos de 

competências de conhecimento, de argumentação e de tomada de decisão. Mas, não 

chega. É preciso que os alunos reconheçam a importância da sua ação fundamentada, que 

são cidadãos e que são responsáveis pela mudança que se impõe para um mundo mais 

justo e mais protetor do ambiente.  

Este estudo proporcionou-me a aquisição de conhecimento e de competências 

no que respeita a dinâmicas de sala de aula centradas no aluno, mas também mostrou ser 

possível estender o que acontece em sala de aula para lá das suas fronteiras, ou seja, para 

uma verdadeira integração e ação no mundo real. Por outro lado, a revelação foi também 

ao nível da perceção de que o professor é, ou deve ser, um verdadeiro construtor e gestor 

de currículo (Roldão, 1999). A capacidade de construção e de gestão do currículo foi 

potenciada com a necessidade de corresponder à coerência entre a prática e a teoria, 
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oferecendo, deste modo, uma sensação de liberdade, de poder e, consequentemente, de 

responsabilidade, que se constitui como outro ganho deste estudo. 

Pode afirmar-se que o desafio inscrito no desenvolvimento deste estudo 

representou uma mudança que se considera significativa para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional, sendo, por isso, um contributo para a escola e para a sociedade. 

Espero “ensinar” fazendo com que o “nascimento do caráter” dos meus alunos aconteça 

entre eles e com as tarefas que lhes proponho. Penso também ter contribuído para o 

desenvolvimento da literacia crítica científica e tecnológica dos alunos envolvidos, tal 

como Hodson (2003) advoga. Ao mesmo tempo, penso ter oferecido um pequeno 

contributo para o conhecimento no domínio da didática das ciências. 

No decorrer deste estudo, embora não se pretendesse comparar as estratégias de 

discussão real entre os alunos e de discussão em role-playing, ficou a perceção de que o 

desafio que os alunos sentiram na segunda foi mais estimulante, tendo provavelmente 

contribuído para discussões mais ricas, quer em variedade de argumentos, quer em 

profundidade. No entanto, parece ter sido mais difícil o processo de tomada de decisão 

quando se utilizava o role-playing, ao ponto de os alunos terem sentido, por vezes, a 

necessidade de abandonar o papel que desempenhavam, provavelmente por não 

conhecerem modelos reais que tenham a verdadeira preocupação de encontrar uma 

solução que sirva a comunidade. Talvez fosse interessante investigar sobre estratégias 

que ajudem os alunos a descobrir como, a partir de todos os seus argumentos, devem 

passar à construção de uma solução que sirva a comunidade e que os mobilize ainda mais 

para a ação. Penso que este poderia ser um bom contributo para a aprendizagem dos 

alunos no âmbito da educação para uma cidadania democrática. 
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Ex.
mo 

Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas 

de ………… 

 

 

Com o objetivo de desenvolver Mestrado em Educação com especialização em 

Didática das Ciências, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, venho, por 

este meio, solicitar a V. Exa. autorização para realizar, neste âmbito, um estudo nesta 

escola com os meus alunos do 11º ano de escolaridade das turmas C… e C….  

Pretende-se que os dados que irão constituir o corpus da investigação sejam 

obtidos através do contributo dos alunos e que a recolha dos mesmos seja efetuada por 

mim, através de questionários, entrevista e registos áudio/vídeo. 

Desejo salientar que todas as questões éticas e de confidencialidade serão 

salvaguardadas. 

Agradeço a vossa colaboração e, aguardando uma resposta tão breve quanto 

possível, envio os meus melhores cumprimentos. 

 

 Atenciosamente, 

       

A Professora                                          

 __________________________                    

 

Lisboa, 14 de novembro de 2013 
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Ex.
mo(a) 

Sr(a).  

Encarregado(a) de Educação  

 

Com o objetivo de desenvolver Mestrado em Educação com especialização em 

Didática das Ciências, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, venho, por 

este meio, solicitar a V. Exa. autorização para realizar, neste âmbito, um estudo na turma 

do seu educando. 

Pretende-se que os dados que irão constituir o corpus da investigação sejam 

obtidos através do contributo dos alunos e que a recolha dos mesmos seja efetuada por 

mim, através de questionários, entrevista e registos áudio/vídeo. 

Desejo salientar que todas as questões éticas e de confidencialidade serão 

salvaguardadas. 

Solicito a V. compreensão e, para o caso de pretender algum esclarecimento 

adicional, sugiro que me contacte e coloque as questões que considere pertinentes.  

Agradecendo a vossa colaboração e, aguardando a receção da ficha de 

autorização, envio os meus melhores cumprimentos. 

 Atenciosamente,  

A Professora                                          

 __________________________                    

 

Lisboa, 14 de novembro de 2013 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização 

 
Eu,__________________________________ Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) 

________________________________, nº __, da turma__, do 11º ano, da Escola Secundária …….., 

autorizo o meu educando a participar no estudo de investigação, para a conclusão do Mestrado em Educação 

– Didática das Ciências, da professora Maria Arlete da Costa Machado Cruz, para que seja possível a 

recolha de dados com recurso a questionários, entrevista e registos áudio/vídeo.  

 

Data 

___________________________ 

O(A) Encarregado(a) de Educação 

______________________________________ 
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Guião da Entrevista em Grupo Focado 
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Guião da Entrevista 
 

 

 Dimensão - Discussão 
 

 

 

 Dimensão – Tomada de decisão 

 

 

  

Objetivos 

Pretende-se averiguar o ponto de 

vista dos alunos quanto a: 

Questões 

 Dificuldades sentidas na 

abordagem das QSC e modo 

de as ultrapassar; 

 Tipos de argumentos que 

intervêm na discussão de 

QSC; 

 Fatores que intervêm no 

estatuto de cada tipo de 

argumentos. 

a) Quais as maiores dificuldades sentidas na abordagem das QSC e 

como as ultrapassaram? 

b) A discussão das QSC não foi fácil por não ter sido linear. 

i) Que tipos de argumentos surgiam durante o conjunto de QSC 

abordadas? 

ii) A importância de cada tipo de argumento não era igual para 

cada um de vós. O que leva a que essa importância não seja 

igual para todos vós? 

Objetivos 

Pretende-se averiguar o ponto de 

vista dos alunos quanto a: 

Questões 

 Dificuldades sentidas na 

tomada de decisão; 

 Fatores de que depende a 

força da argumentação; 

 Forma de argumentar de 

modo eficaz tendo em 

vista a tomada de decisão; 

 Capacidade de aceitação 

de pontos de vista 

diferentes. 

Sentiram certamente que não foi fácil chegar a uma decisão em cada 

uma das questões abordadas. 

c) O que sentiram que levou a que a decisão fosse difícil? 

d) Na decisão, alguns argumentos acabavam por ser considerados com 

maior peso. O que acham que os fazia ter mais peso [os argumentos 

em si ou a capacidade de os defender]? 

e) Como faziam para fazer valer um dado argumento que consideravam 

que devia vingar na tomada de decisão? 

f) O que sentiram quando tinham de ceder a favor de outros 

argumentos que tinham rejeitado na discussão? 
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 Dimensão – Ativismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos 

Pretende-se averiguar o ponto de 

vista dos alunos quanto a: 

Questões 

 Sentimentos na realização da 

ação; 

 Dificuldades sentidas na ação; 

 Fatores inibidores da ação; 

 Fatores motivadores para a 

ação; 

 Alterações na consciência de 

cidadão ativo; 

 Fatores que determinam a 

inação; 

 Formas de combater a 

inação; 

 Consciência do tipo de 

resolução dos problemas de 

impacte socio-ambiental da 

ciência e tecnologia; 

 Valores a cultivar para uma 

sociedade mais justa e um 

ambiente mais sustentável. 

Depois de discutida cada questão e ter sido tomada a respetiva decisão, 

foi solicitada a vossa participação junto da comunidade, ao que todos 

corresponderam, uns com mais entusiasmo do que outros. 

g) Como encararam este tipo de tarefa? 

h) Alguns de vós sentiram mais dificuldades na ação. Que 

dificuldades? Porquê? Como ultrapassaram as dificuldades? 

i) A necessidade de agir, para quem a sentiu verdadeiramente, surgiu 

porquê? 

j) Quais as alterações que sentiram que terão ocorrido na vossa 

consciência de cidadão ativo na comunidade? 

k) Perante o conhecimento obtido em cada SSI acerca do impacte na 

sociedade e ambiente, creio que concordam que a ação devia ser 

compulsiva para todos nós. 

i) A que acham que se deve a tendência de alguns de nós para a 

inação? 

ii) Como acham que se poderia incentivar os cidadãos a serem mais 

ativos socialmente? 

l) Consideram que os problemas provocados pela ciência e tecnologia 

na sociedade e no ambiente serão resolvidos pela ciência e 

tecnologia sem termos de nos preocupar com eles ou, pelo 

contrário, consideram que só a sociedade os pode resolver? Porquê 

e como? 

m) O que acham que a sociedade devia valorizar para que o 

impacte negativo da ciência e tecnologia na sociedade e 

ambiente seja cada vez menor? 
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Devem os leitores de mp3 ter limite de volume sonoro? 

PARTE I – Trabalho individual 

1. Leia com atenção a notícia da BBC News de 13 de dezembro de 2009: 

MP3 players face noise limits recommended by EU 

The European Commission is calling for a suggested maximum volume to be set on 

MP3 players, to protect users' hearing. 
The commission wants all MP3 players sold in the EU, including iPods, to share the same volume 

limits.  

This follows a report last year warning that up to 10m people in the EU face permanent hearing 

loss from listening to loud music for prolonged periods.  

EU experts want the default maximum setting to be 85 decibels, according to BBC One's Politics 

Show.  

Users would be able to override this setting to reach a top limit of 100 decibels.  

In January, a two-month consultation of all EU standardisation bodies will begin on these 

proposals, with a final agreement expected in the spring.  

Some personal players examined in testing facilities have been found to reach 120 decibels, the 

equivalent of a jet taking off, and no safety default level currently applies, although manufacturers 

are obliged to print information about risks in the instruction manuals.  

Modern personal players are seen as more dangerous than stationary players or old-fashioned 

cassette or disk players because they can store hours of music and are often listened to while in 

traffic with the volume very high to drown out outside noise.  

Dr Robin Yeoh, an audiology consultant at the Epsom and St Helier NHS Trust, said: "More and 

more young people are referred to me by their GPs with tinnitus or hearing loss as a direct result 

to exposure to loud music.  

"It's the sort of damage that in the old days would have come from industrial noise.  

"The damage is permanent and will often play havoc with their employment opportunities and 

their personal lives."  

'Personal choice' 
Digital Europe, the Brussels-based body representing the industry, agrees safety must be 

improved.  

But according to their spokesman Tony Graziano, "the solution must lie in a balance between 

safety and enjoyment of the product by the consumer".  

"Eighty five decibels would not be appropriate because noise coming from traffic, engines and so 

on would obliterate the sound," he said.  

Conservative MEP Martin Callanan, who sits on the European Parliament's Environment, Public 

Health and Food Safety Committee, said: "Kids have always listened to their music loud and this 

is not going to stop them."  

He added: "You have to educate them to the risks but ultimately you have to allow personal 

responsibility and personal choice."  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8410302.stm consultado em 28 de dezembro de 2013 

2. Faça uma lista de argumentos a favor da limitação do volume sonoro dos leitores de 

mp3, indicando quem os apresenta. 

 

T1 
Role-playing 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8410302.stm
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3. Faça uma lista de argumentos contra a limitação do volume sonoro dos leitores de 

mp3, indicando quem os apresenta. 

 

PARTE II – Trabalho de grupo 

A turma, dividida em 7 grupos, deve preparar a participação na discussão sujeita ao 

tema “Devem os leitores de mp3 ter limite de volume de som?”. A cada grupo caberá a 

preparação de um dos papéis apresentados no quadro1. Esse papel será representado, no 

painel, por um elemento escolhido pelo grupo e, na plateia, por todos os outros 

elementos: 

Quadro 4 – Caracterização de cada grupo 

Grupo Papel Caracterização Posição 

1 Moderador Jornalista documentado que modera o debate, dando a 

palavra aos diferentes elementos do painel de modo 

equilibrado e, de vez em quando, coloca questões fazendo 

de “advogado do diabo”. 

Neutra 

2 Cientista Cientista que conhece a fisiologia do ouvido e sustenta nela 

a sua posição.  

A favor 

3 Presidente da 

Associação de Pais 

da Escola Básica 

(3ºciclo) 

Representante de pais preocupados com a saúde auditiva 

dos seus filhos ainda muito pequenos para terem 

consciência dos problemas do volume intenso de som num 

leitor de mp3. 

A favor 

4 Jovem adulto (28 

anos) 

Este jovem tem perda auditiva parcial provocada por 

exposição habitual a volume de som intenso nos phones. 

A favor 

5 Empresário de 

indústria de 

aparelhos móveis de 

som 

Empresário que, embora mostre preocupações sociais, se 

preocupa em oferecer no mercado aquilo que mais vende, 

ou seja, o que dá prazer. 

Contra 

6 Jovem de 18 anos  Jovem que gosta muito de ouvir música com som muito 

intenso 

Contra 

7 Adulto com perda 

parcial auditiva 

Adulto com perda parcial auditiva por razões que nada têm 

que ver com exposição a volume intenso de som, mas que, 

para ouvir música em condições aceitáveis para ele, o 

aparelho precisa de emitir som a intensidades elevadas. 

Contra 

 

1. Pesquisem na Internet informação acerca do tema em causa, de modo a 

documentarem-se devidamente para uma participação bem fundamentada na 

discussão.  
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Podem utilizar os seguintes sites, que também se encontram disponíveis no 

moodle, ou outros que considerem pertinentes: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vfp0waljpXc 

http://www.port.hear-it.org/Cerca-de-de-adolescentes-experimentaram-perda-

audititva-apos-concerto 

http://www.port.hear-it.org/O-ouvido-humano-n-o-foi-feito-para-ouvir-som-alto 

http://www.port.hear-it.org/MP3--O-vil-o-da-saude-auditiva 

http://www.port.hear-it.org/Cuidado-Som-alto-pode-prejudicar-a-audi-o 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2309421/Hearing-loss-concert-

actually-sign-ears-PROTECTING-themselves.html 

http://hypescience.com/substancia-no-cerebro-libera-sentimento-de-prazer-

quando-ouvimos-musica/ 

http://www.nature.com/neuro/journal/v14/n2/abs/nn.2726.html 

http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2011/02/prazer-da-musica-no-

cerebro 

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110309102150.htm 

http://www.educacao.te.pt/jovem/index.jsp?p=109&id=4681 

http://www.esffl.pt/home/guioes/875-a-bd-em-duas-tiras.html 

 

2. Tenham em atenção algumas questões que podem ser colocadas: 

a. Como viaja o som até ao nosso cérebro? 

b. O que acontece nos ouvidos quando estamos expostos a sons muito intensos? 

Que danos podem ser provocados? 

c. Porquê 85 dB e não outro valor? 

d. Que sons do quotidiano se assemelham ao de um leitor de mp3 a 85 dB? 

e. Por que razão os leitores de mp3 são considerados mais perigosos que os 

leitores de CD’s? 

http://www.youtube.com/watch?v=Vfp0waljpXc
http://www.port.hear-it.org/Cerca-de-de-adolescentes-experimentaram-perda-audititva-apos-concerto
http://www.port.hear-it.org/Cerca-de-de-adolescentes-experimentaram-perda-audititva-apos-concerto
http://www.port.hear-it.org/O-ouvido-humano-n-o-foi-feito-para-ouvir-som-alto
http://www.port.hear-it.org/MP3--O-vil-o-da-saude-auditiva
http://www.port.hear-it.org/Cuidado-Som-alto-pode-prejudicar-a-audi-o
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2309421/Hearing-loss-concert-actually-sign-ears-PROTECTING-themselves.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2309421/Hearing-loss-concert-actually-sign-ears-PROTECTING-themselves.html
http://hypescience.com/substancia-no-cerebro-libera-sentimento-de-prazer-quando-ouvimos-musica/
http://hypescience.com/substancia-no-cerebro-libera-sentimento-de-prazer-quando-ouvimos-musica/
http://www.nature.com/neuro/journal/v14/n2/abs/nn.2726.html
http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2011/02/prazer-da-musica-no-cerebro
http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2011/02/prazer-da-musica-no-cerebro
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110309102150.htm
http://www.educacao.te.pt/jovem/index.jsp?p=109&id=4681
http://www.esffl.pt/home/guioes/875-a-bd-em-duas-tiras.html
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f. Em tempos mais antigos, que situações originavam danos equivalentes aos 

provocados pelos leitores de mp3 usados com intensidade igual a 85 dB? 

g. O que pode levar a indústria, mesmo a mais responsável, a ser renitente à 

restrição a 85 dB? 

h. Por que razão as pessoas ouvem música tão alto? 

i. Que razões levam os pais a serem a favor da limitação a 85 dB? 

j. Não deverão ser as pessoas a decidirem se querem ou não limitar o volume de 

som? 

k. A limitação a 85 dB terá ou não implícita uma descriminação para as pessoas 

com deficiência auditiva parcial que queiram ouvir música? 

l. Pessoas com problemas auditivos provocados por exposição prolongada a 

som intenso não deverão testemunhar e ter um papel ativo na proteção dos 

seus amigos, familiares e sociedade em geral? 

 

3. Preparem a participação do vosso grupo na discussão, nomeadamente a 

apresentação do vosso representante no painel e a vossa intervenção a partir da 

plateia (quadros 2 e 3). 

Quadro 5 – Preparação de cada grupo 

Representante 
Apresentação 

Argumentos que defendem a posição que apresenta 

Respostas a possíveis perguntas que possam ser feitas ao grupo 

Elementos na 

plateia 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Dados novos em relação ao que foi dito no painel e que sustentam 

a posição defendida 

 

Quadro 6 – Preparação do moderador 

Representante 
Apresentação do debate 

Estudar as regras de orientação de um debate (dois últimos sites) 

Algumas questões a colocar aos elementos do painel 

Outros elementos do 

grupo 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Secretariado na moderação do debate 
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4. Realizem a discussão. A organização da discussão está a cargo do grupo 

responsável pela moderação. No final, este grupo deve apresentar um relatório da 

discussão. 

 

Relatório da Discussão 

 Tema: “Devem os leitores de mp3 ter limite de volume de som?”  

Posição Personagens Argumentos 

A favor da 

limitação 

  

Contra a 

limitação 

  

Conclusão   

Observações 

ou 

Considerações 

 

 

 

5. Elaborem um folheto para alertar a população escolar para os riscos da utilização 

dos fones com elevada intensidade sonora. Utilizem conhecimentos adquiridos 

nesta atividade.  

6. Elaborem uma pequena etiqueta que deverá acompanhar a entrega do folheto 

junto dos colegas da escola que usam fones e que se mostre eficaz na captação da 

mensagem do vosso folheto. Das ideias de todos os grupos, a turma escolherá a 

que poderá contribuir melhor para uma mudança de comportamentos. 

 

Reflexão Final – Tarefa 1 

1. Indique o que aprendeu com a realização desta tarefa. 

2. Indique as dificuldades que sentiu durante a realização da tarefa. 

3. Indique o que achou mais interessante. 

4. Explique em que medida o seu envolvimento nesta tarefa contribuiu para o 

benefício da comunidade em que vive.  



186 
 

Uma “antena de telemóveis” na escola – SIM ou NÃO? 

 

PARTE I – Trabalho individual 

1. Leia com atenção o texto seguinte: 

O país está em crise. Não é novidade! 

O Orçamento de Estado para 2014 cortou em cerca de 10% as verbas para o ensino 

não superior. As escolas precisam de sobreviver e de oferecer a melhor qualidade de 

ensino aos seus jovens, mas garantindo-lhes também a melhor qualidade de vida 

possível. A Associação de Estudantes, sempre numa atitude pró-ativa, contactou uma 

nova empresa de comunicações móveis, a FRIENDPhone, que está a tentar ampliar a 

sua rede móvel e convenceu-a a apresentar à Direção do Agrupamento de Escolas uma 

proposta para colocar nas instalações da Escola Secundária, mais concretamente no 

Pavilhão E, uma antena de estação-base a troco de uma renda mensal que permitiria o 

pagamento da fatura da eletricidade da Escola Secundária num montante que deixaria 

uma boa margem para a utilização de aquecedores em todas as salas de aula nos dias 

mais frios de inverno, em que vulgarmente a temperatura, dentro das salas, se encontra 

abaixo dos 15ºC. 

Atendendo a que têm vindo a público algumas reservas quanto à exposição das 

populações às radiações eletromagnéticas por se suspeitar serem causadoras de danos 

na saúde, a Direção do Agrupamento de Escolas resolveu envolver a comunidade 

educativa na sua decisão. Para isso, promoveu uma discussão onde alguns 

protagonistas de diferentes quadrantes apresentarão os seus argumentos relacionados 

com a temática “Radiações Eletromagnéticas e a Saúde” de modo a poder tomar-se 

uma decisão fundamentada. 

São convidados para integrarem o painel de discussão: 

 O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas (moderador) 

 O Presidente da Associação de Estudantes 

 Um Físico da área da Física Médica 

 Um engenheiro da FRIENDPhone 

 Um representante da DECO 

 Um médico do Centro de Investigação do IPO de Lisboa 

 Um representante de uma empresa que vende aparelhos que protegem das 

radiações 

Ao período de apresentações dos argumentos de todos os elementos (cerca de 5 

minutos para cada um), seguir-se-á um período de questões a serem colocadas ao 

painel pelo público presente. 

A discussão será aberta a toda a comunidade escolar e a decisão do Diretor será tomada 

tendo em consideração os esclarecimentos aí obtidos. 

2. Consulte os sites seguintes, também disponíveis no moodle, e escreva uma sinopse 

de cada um deles. 

T2 
Role-playing 
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A) http://www.safespaceprotection.com/harmful-effects-electromagnetic-

fields.aspx 

B) http://www.who.int/peh-emf/about/en/ 

C) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html 

D) http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/magnetic-fields 

E) http://www.deco.proteste.pt/saude/telemoveis/noticia/telemoveis-sem-radiacoes-

perigosas-medicoes-para-15-modelos 

F) http://www.deco.proteste.pt/saude/telemoveis/noticia/radiacoes-dos-telemoveis-

sob-suspeita 

G) http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/ResponsabilidadeSocial/impacto

s-da-actividade/rede/rede 

 

PARTE II – Trabalho de grupo 

A turma, dividida em 7 grupos, deve preparar a participação na discussão sujeita ao 

tema “Uma “antena de telemóveis” na escola – Sim ou Não?”. A cada grupo caberá a 

preparação de um dos papéis apresentados no quadro1. Esse papel será representado, no 

painel, por um elemento escolhido pelo grupo e, na plateia, por todos os outros 

elementos: 

Quadro 7 – Descrição de cada grupo 

Grupo Papel Caracterização 

1 Moderador 

Presidente do 

Conselho Geral 

O Presidente do Conselho Geral com alguma documentação que 

lhe permite apresentar o problema e conduzir a discussão, 

colocando questões, quando elas não existam ou quando se 

mostrar pertinente, que enriqueçam a discussão no sentido de se 

atingir o máximo esclarecimento possível. 

2 Presidente da 

Associação de 

Estudantes 

Mostra o interesse e a ideia dos alunos quando suscitaram a 

proposta de instalação da antena. Mostra também interesse em 

conhecer os detalhes necessários para que possa assumir uma 

posição fundamentada. 

3 Físico de Física 

Médica 

Cientista especialista na área das radiações e sua interação no 

corpo humano. Fundamentalmente, presta informação científica 

sobre o tema em causa. Poderá fazer uma recomendação 

devidamente fundamentada, tendo em conta a que seria a atitude 

de um cientista se tivesse de tomar a decisão. 

http://www.safespaceprotection.com/harmful-effects-electromagnetic-fields.aspx
http://www.safespaceprotection.com/harmful-effects-electromagnetic-fields.aspx
http://www.who.int/peh-emf/about/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/magnetic-fields
http://www.deco.proteste.pt/saude/telemoveis/noticia/telemoveis-sem-radiacoes-perigosas-medicoes-para-15-modelos
http://www.deco.proteste.pt/saude/telemoveis/noticia/telemoveis-sem-radiacoes-perigosas-medicoes-para-15-modelos
http://www.deco.proteste.pt/saude/telemoveis/noticia/radiacoes-dos-telemoveis-sob-suspeita
http://www.deco.proteste.pt/saude/telemoveis/noticia/radiacoes-dos-telemoveis-sob-suspeita
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/ResponsabilidadeSocial/impactos-da-actividade/rede/rede
http://www.vodafone.pt/main/A+Vodafone/PT/ResponsabilidadeSocial/impactos-da-actividade/rede/rede
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4 Engenheiro da 

FRIENDPhone 

Engenheiro da empresa instaladora da antena que vem mostrar os 

argumentos da empresa no processo. Mostra também 

preocupação em explicar, do ponto de vista da empresa, dados 

sobre as radiações e a saúde. 

5 Representante da 

DECO 

O representante da DECO falará dos estudos feitos pela DECO 

relacionados com a temática das radiações dos telemóveis e a 

saúde. Poderá dar a sua opinião, como representante da defesa 

dos consumidores, sobre a atitude a adotar. 

6 Médico do Centro de 

Investigação do IPO 

- Lisboa 

O médico investigador fornecerá dados objetivos sobre a relação 

entre as radiações dos telemóveis e o cancro. Poderá fazer uma 

recomendação sobre a atitude a adotar. 

7 Representante da 

SafeSpace 

Representante de uma empresa que comercializa equipamento 

protetor de radiações. Este representante complementa a 

informação dada pelo físico, mas de modo subtilmente 

tendencioso, mostrando a necessidade de aquisição de um 

aparelho protetor de radiações e explicando sinteticamente como 

funcionam. 

 

1. Utilizem os sites disponibilizados e pesquisem na Internet, se necessário, 

informação acerca do tema em causa de modo a documentarem-se devidamente 

para uma participação bem fundamentada na discussão. 

 

2. Tenham em atenção algumas questões que poderão ser importantes na 

documentação: 

a) Como interagem as radiações eletromagnéticas com corpo humano? Qual o seu 

efeito? 

b) Qual a relação entre a frequência da radiação eletromagnética e o seu impacte 

nos seres humanos? 

c) Serão de considerar perigos para a saúde quando alguém se expõe a radiações 

eletromagnéticas? Se sim, quais? Em que circunstâncias? De que dependem? 

Que doenças poderão provocar? 

d) Que estudos científicos existem sobre a temática das radiações 

eletromagnéticas e a saúde? 

1) Quem os faz? 

2) Quais as principais questões em cima da mesa? 

3) Serão todos credíveis? 

4) Quais os principais resultados dos estudos científicos? 
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e) O que dizem os especialistas de oncologia acerca da relação entre a exposição 

a campos eletromagnéticos e o cancro? 

f) Temos toda a informação relevante para se dizer se há ou não risco para a 

saúde? 

g) Podemos decidir com segurança, tendo em conta os dados atuais? 

 

3. Preparem a participação do vosso grupo na discussão, nomeadamente a 

apresentação do vosso representante no painel e a vossa intervenção a partir da 

plateia (quadros 2 e 3). 

Quadro 8 – Preparação de cada grupo 

Representante 

Apresentação 

Argumentos que defendem a posição que apresenta 

Respostas a possíveis perguntas que possam ser feitas ao 

grupo 

Elementos na 

plateia 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Dados novos em relação ao que foi dito no painel e que 

sustentam a posição defendida 

 

Quadro 9 – Preparação do moderador 

Representante 

Apresentação do debate 

Estudar as regras de orientação de uma discussão (dois 

últimos sites) 

Algumas questões a colocar aos elementos do painel 

Outros elementos do 

grupo 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Secretariado na moderação da discussão 

 

4. Realizem a discussão. A organização da discussão está a cargo do grupo 

responsável pela moderação. No final, este grupo deve apresentar um relatório da 

discussão (ver verso). 

5. Pensem numa forma eficaz e criativa de dar conhecimento aos vossos colegas da 

escola (outras turmas) e/ou à comunidade acerca da temática abordada nesta 

atividade e, de preferência, que dê oportunidade a que haja discussão em que 

utilizam os conhecimentos adquiridos. Apresentem material que evidencie a vossa 

ação. 
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Relatório da Discussão 
 

 Tema: “Uma “antena de telemóveis” na escola – Sim ou Não?”  

Grupo Papel Argumentos apresentados Sim    Não 

1 Moderador 

Presidente do 

Conselho Geral 

 

 

 

2 Presidente da 

Associação de 

Estudantes 

 

 

 

3 Físico de Física 

Médica 

 

 

4 Engenheiro da 

FRIENDPhone 

 

 

5 Representante da 

DECO 

 

 

6 Médico do Centro 

de Investigação do 

IPO - Lisboa 

 

 

 

7 Representante da 

SafeSpace 

 

 

 Conclusão  

 

Reflexão Final – Tarefa 2 

1. Indique o que aprendeu com a realização desta tarefa. 

2. Indique as dificuldades que sentiu durante a realização da tarefa. 

3. Indique o que achou mais interessante. 

4. Explique em que medida o seu envolvimento nesta tarefa contribuiu para o 

benefício da comunidade em que vive. 
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Inspeções às casas com bebés – Sim ou não? 
 

PARTE I – Trabalho individual 

1. Leia com atenção a notícia de 14 de junho de 2012 do Diário 

de Notícias: 

Ministério da Saúde quer inspeções às casas com 

bebés 

A Direcção Geral de Saúde quer ir a casa de crianças até 4 anos para avaliar risco 

de acidente, revela hoje o jornal i. A medida do Plano de Acção para a Segurança 

Infantil, em discussão pública, arrancará com projectos-piloto em alguns centros de 

saúde  

Segundo o jornal i a Direção Geral da Saúde quer melhorar a prevenção de acidentes 

domésticos com crianças pequenas indo a casa das famílias avaliar o risco, ao mesmo 

tempo que sensibiliza os pais. Ver onde são guardados os medicamentos e os 

detergentes, como se protegem janelas e varandas ou que medidas são tomadas para 

evitar o risco de afogamento são alguns aspectos das projetadas visitas domiciliárias 

nos primeiros quatro anos de vida "para avaliação de risco de acidente em ambiente 

doméstico e educação para a saúde/segurança". 

http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=2608080&especial=Revistas%20de%20Imprensa&seccao=T

V%20e%20MEDIA  consultado em 27 de janeiro de 2014 

 

2. Consulte os sites e documentos disponíveis no moodle com a designação abaixo 

indicada, e escreva os argumentos mais importantes presentes em cada um deles. 

A) Notícia original do i 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dgs-quer-ir-casa-criancas-4-anos-avaliar-

risco-acidente/pag/-1 

 

B) Nacionalizem as crianças 

http://oinsurgente.org/2012/06/14/nacionalizem-as-criancas/ 

 

C) Metade das crianças ingere remédios 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1519162 

 

D) 30 crianças por dia sofrem intoxicações 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1454083 

 

E) Mais adolescentes envenenados com remédios 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1206458 

 

T3 
Discussão 

http://www.ionline.pt/
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=2608080&especial=Revistas%20de%20Imprensa&seccao=TV%20e%20MEDIA
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=2608080&especial=Revistas%20de%20Imprensa&seccao=TV%20e%20MEDIA
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dgs-quer-ir-casa-criancas-4-anos-avaliar-risco-acidente/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dgs-quer-ir-casa-criancas-4-anos-avaliar-risco-acidente/pag/-1
http://oinsurgente.org/2012/06/14/nacionalizem-as-criancas/
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1519162
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1454083
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1206458
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F) Armazenamento de produtos de limpeza 

http://www.portalsoin.com.br/seus-produtos-de-limpeza-armazenados-de-forma-

correta/ 

 

G) A inviolabilidade do domicílio (pág. 16-17, 20, 22) 

http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/DOMICILIO.pdf 

  

H) Constituição da República Portuguesa (Artigo 26º) 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 

 

PARTE II – Trabalho de grupo 

A turma, dividida em grupos, deve discutir a temática “Inspeções às casas com bebés – 

Sim ou Não?”. Cada grupo deve começar por identificar e registar os argumentos a favor 

e os argumentos contra, devendo confrontar-se com a necessidade de tomar uma posição. 

Registar a posição do grupo. 

 

Argumentos a favor Argumentos contra Posição do 

grupo 

   

 

4. Realizem a discussão. Cada grupo, através do seu porta-voz, apresenta a sua 

posição devidamente fundamentada. Discutam todos os argumentos. No final, 

devem conseguir encontrar uma posição consensual. Registem-na. 

 

5. Pensem numa forma eficaz e criativa de agir junto da comunidade educativa e/ou 

envolvente sensibilizando-a para a questão da “Segurança na utilização e 

armazenamento de produtos químicos domésticos”. Apresentem a vossa proposta 

e validem-na junto da Professora. Durante a vossa ação, recolham evidências 

(fotos/vídeos 

 

Anexo – Tarefa 3 

Questões orientadoras da discussão 
a) Que causas levam o governo a adotar uma medida destas? 

b) Qual é, afinal, o objetivo do governo com a medida em causa? 

c) Que medidas de segurança genéricas devem ser respeitadas numa casa com bebés? 

d) No que refere a risco de intoxicações, que medidas de segurança devem ser 

respeitadas numa casa com bebés? 

http://www.portalsoin.com.br/seus-produtos-de-limpeza-armazenados-de-forma-correta/
http://www.portalsoin.com.br/seus-produtos-de-limpeza-armazenados-de-forma-correta/
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/DOMICILIO.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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e) Será que todas as casas com bebés respeitam as medidas de segurança? Não haverá 

negligência no respeito pelas normas de segurança em muitos lares portugueses? 

f) Uma medida destas protegeria os direitos da criança? 

g) Uma medida destas não afetaria os direitos humanos? 

h) Que acontecerá às pessoas que não têm casas com condições consideradas 

adequadas pela DGS? 

i) Não existirão outro tipo de medidas prioritário relativamente à segurança dos bebés 

que poderiam ser adotadas? 

j) Este tipo de medidas não desincentivará a natalidade num tempo em que ela deve 

ser incentivada? 

k) Porquê inspeções e porque não pedagogia? 

l) A que consenso se poderá chegar? 

m) Afinal de contas, mesmo nas casas que não têm bebés, é preciso zelar por condições 

de segurança. O que poderemos levar desta discussão para a comunidade no que 

respeita a segurança com produtos químicos domésticos? 

n) Em que espaços e a que público-alvo nos poderemos dirigir? 

 

Reflexão Final – Tarefa 3 

1. Indique o que aprendeu com a realização desta tarefa. 

2. Indique as dificuldades que sentiu durante a realização da tarefa. 

3. Indique o que achou mais interessante. 

4. Explique em que medida o seu envolvimento nesta tarefa contribuiu para o 

benefício da comunidade em que vive. 
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Uma fábrica de amoníaco no nosso concelho – Sim ou 

Não? 

 

 

PARTE I – Trabalho individual 

1. Leia com atenção o texto seguinte: 

Uma fábrica de amoníaco no nosso concelho? 

Sabemos que nos últimos anos, Portugal viveu um dos períodos mais negros da sua história, 

com profundas alterações no tecido social e também no tecido económico. Uma das empresas 

que teve em tempos um grande sucesso, foi a Amoníaco Portugal, SA, produzindo amoníaco 

que era destinado, entre outras aplicações, ao fabrico de adubos. Apesar do sucesso, também 

esta não resistiu ao desmantelamento do tecido industrial português. Em 2005, surge a notícia 

de que a Amoníaco Portugal, SA, é comprada pelo Grupo JM detentora da Adubos de Portugal. 

Em 2007, a nova gestão da empresa suspende a produção de amoníaco e de ureia. Em 2009, é 

abandonada a produção de amoníaco e ureia, com algumas consequências que vieram agravar 

ainda mais a economia do país. 

A crise de emprego entretanto instalada, sobretudo no emprego jovem, levou a que, passados 

alguns anos de sofrimento, muitos portugueses se voltassem para a terra, para a agricultura. 

Acordam de novo as necessidades de utilização dos adubos e, de preferência, com um preço 

acessível. Para isso, é fulcral que não haja necessidade de importar amoníaco. É importante 

que seja produzido por cá. 

Imaginem o seguinte cenário: 

O Grupo JM, com a crescente procura de adubos em Portugal, tomou a decisão de instalar uma 

fábrica de produção de amoníaco, num local em que pudesse ser escoado via linha férrea. 

Acontece que o local escolhido foi o nosso concelho, com tudo o que isto traz de bom e também 

de indesejável. 

Para que a população ficasse informada e pudesse agir em conformidade, um grupo de defesa 

do ambiente mobilizou-se no sentido de proporcionar esclarecimentos sobre a situação, 

organizando uma discussão pública. Para essa discussão, foram convidados: 

 O Administrador do Grupo JM 

 O Presidente da autarquia 

 O Delegado de saúde 

 O Membro da Instituto de conservação da natureza 

 Um membro de uma associação de jovens desempregados 

 O Chefe de bombeiros 

Na discussão, ao período de apresentações por parte de cada elemento, seguir-se-á um 

período de questões a serem colocadas ao painel pelo público presente. 

 

2. Consulte os sites seguintes, também disponíveis no moodle, e escreva uma sinopse 

de cada um deles. 

T4 
Role-playing 



195 
 

A. Mellos vão adubar o Brasil 

http://www.josedemello.pt/gjm_press_05.asp?lang=pt&empresa=3&noticia=7356 

B. Laboração suspensa na ADP-Adubos 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=948199&page=-1 

C. Adubos mais caros com fecho da Amoníacos 

http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=1143899#AreaComentarios 

D. Entenda os perigos ligados ao fertilizante nitrato de amónio 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/04/entenda-os-perigos-ligados-ao-

fertilizante-nitrato-de-amonio.html 

E. Vagão descarrila com amoníaco no Poceirão 

http://setubaltv.com/settv/comboio-descarrila-com-amoniaco/ 

F. A importância do amoníaco 

http://jofirapi.blogspot.pt/ 

G. Fuga de amoníaco numa fábrica do Montijo causa 11 feridos 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Set%FAbal&Concelho=

Montijo&Option=Interior&content_id=3591988 

H. Fuga de amoníaco leva 29 pessoas ao hospital 

http://www.bombeiros.pt/noticias/amoniaco-leva-29-pessoas-ao-hospital.html 

 

3. Procure e apresente informação sobre os efeitos do amoníaco na saúde. Refira as 

fontes. 

4. Procure e apresente informação sobre os efeitos do amoníaco no ambiente. Refira as 

fontes. 

5. Faça uma lista de possíveis argumentos a favor da instalação da fábrica de amoníaco. 

6. Faça uma lista de argumentos contra a instalação da fábrica de amoníaco. 

 

PARTE II – Trabalho de grupo 

A turma, dividida em 7 grupos, deve preparar a participação na discussão sujeita ao tema 

“Uma fábrica de amoníaco no nosso concelho – Sim ou Não?”. A cada grupo caberá a 

preparação de um dos papéis apresentados no quadro1. Esse papel será representado, no 

painel, por um elemento escolhido pelo grupo e, na plateia, por todos os outros elementos: 

http://www.josedemello.pt/gjm_press_05.asp?lang=pt&empresa=3&noticia=7356
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=948199&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=1143899#AreaComentarios
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/04/entenda-os-perigos-ligados-ao-fertilizante-nitrato-de-amonio.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/04/entenda-os-perigos-ligados-ao-fertilizante-nitrato-de-amonio.html
http://setubaltv.com/settv/comboio-descarrila-com-amoniaco/
http://jofirapi.blogspot.pt/
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Set%FAbal&Concelho=Montijo&Option=Interior&content_id=3591988
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Set%FAbal&Concelho=Montijo&Option=Interior&content_id=3591988
http://www.bombeiros.pt/noticias/amoniaco-leva-29-pessoas-ao-hospital.html
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Quadro 10 – Descrição de cada grupo 

Grupo Papel Caracterização 

1 Moderador Jornalista documentado que modera o debate, dando a palavra 

aos diferentes elementos do painel de modo equilibrado e, de 

vez em quando, coloca questões fazendo de “advogado do 

diabo”. 

2 Administrador do 

Grupo José Mello 

Gestor que defende a necessidade de instalação da fábrica do 

ponto de vista da empresa, mas também do país e da população.  

3 Presidente da 

Câmara 

Autarca mostra-se preocupado com as questões ambientais e de 

saúde pública, mas também uma grande preocupação com o 

desemprego e a necessidade de aproveitar esta oportunidade. 

4 Médico Delegado de 

Saúde Pública 

Médico explica e alerta para os riscos para a exposição ao 

amoníaco quer diretamente, quer por via da cadeia alimentar. 

5 Membro do Instituto 

da Conservação da 

Natureza 

Engenheiro do ambiente, mostra-se extraordinariamente 

preocupado com os problemas ambientais que a fábrica causará 

e alerta para a necessidade de fortes exigências no controlo de 

poluição. 

6 Membro da 

Associação de 

Jovens 

Desempregados 

Jovem sensível às questões ambientais, mas que representa um 

setor da sociedade que se encontra em necessidade de 

sobrevivência, estando, por isso a favor da instalação da fábrica, 

embora não sem reservas ou exigências. 

7 Bombeiro 

especializado em 

materiais tóxicos e 

explosivos 

Bombeiro alerta para o risco do escape explosivo ou não do 

amoníaco no caso de acidentes na fábrica ou mesmo no 

transporte do amoníaco. 

 

1. Pesquisem na Internet informação acerca do tema em causa de modo a 

documentarem-se devidamente para uma participação aprofundada e bem 

fundamentada na discussão.  

 

2. Preparem a participação do vosso grupo na discussão, nomeadamente a 

apresentação do vosso representante no painel e a vossa intervenção a partir da 

plateia (quadros 2 e 3). 

 

Quadro 11 – Preparação de cada grupo 

Representante 
Apresentação 

Argumentos que defendem a posição que apresenta 

Respostas a possíveis perguntas que possam ser feitas ao grupo 

Elementos na 

plateia 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Dados novos em relação ao que foi dito no painel e que sustentam 

a posição defendida 
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Quadro 12 – Preparação do moderador 

Representante 

Apresentação do debate 

Estudar as regras de orientação de uma discussão (dois últimos 

sites) 

Algumas questões a colocar aos elementos do painel 

Outros elementos do 

grupo 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Secretariado na moderação da discussão 

 

3. Realizem a discussão. A organização da discussão está a cargo do grupo 

responsável pela moderação. No final, este grupo deve apresentar um relatório da 

sessão (ver verso). 

4. Elaborem um post criativo e suficientemente interessante para suscitar a partilha no 

Facebook, acerca da temática da libertação de gases poluentes e/ou de efeito de 

estufa para a atmosfera 

 

Anexo – Tarefa 4 

Questões orientadoras da discussão 
 

a) O que aconteceu para a produção de amoníaco em Portugal ter deixado de ser 

rentável? 

b) Que causas levaram à suspensão da produção de amoníaco por parte do Grupo José 

Mello? 

c) Que consequências terão surgido com o fim da produção de amoníaco? 

d) Que vantagens sociais e económicas pode trazer a instalação da fábrica de amoníaco? 

e) Que desvantagens pode trazer a fábrica de amoníaco? 

f) Que condições deverão ser garantidas para a minimização dos impactos ambientais 

da fábrica de amoníaco? 

 

Relatório da Discussão 
 

 Tema: “Uma fábrica de amoníaco no nosso concelho – Sim ou Não?” 

Grupo Papel Argumentos apresentados Sim    Não 

1 Moderador  

2 Administrador do 

Grupo JM 
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3 Presidente da 

Câmara 

 

4 Médico Delegado de 

Saúde Pública 

 

 

5 Membro do Instituto 

da Conservação da 

Natureza 

 

 

6 Membro da 

Associação de 

Jovens 

Desempregados 

 

 

 

7 Bombeiro 

especializado em 

materiais tóxicos e 

explosivos 

 

 

 

 

 

Reflexão Final – Tarefa 4 

1. Indique o que aprendeu com a realização desta tarefa. 

2. Indique as dificuldades que sentiu durante a realização da tarefa. 

3. Indique o que achou mais interessante. 

4. Explique em que medida o seu envolvimento nesta tarefa contribuiu para o 

benefício da comunidade em que vive. 
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Água engarrafada ou água da torneira? 

 

 

PARTE I – Trabalho individual 

1. Leia com atenção a notícia que se segue: 

 

Parlamento não troca garrafas por água da torneira 

Medida ambiental proposta pelo PS chumbada pela Administração da AR 

Publicado em 2011-01-15 

ALFREDO MAIA 

  

 O Conselho de Administração da Assembleia da República deu um parecer negativo a um projecto de 

deliberação do Partido Socialista para substituir as garrafas de água mineral por jarros com água da torneira, 

alegando falta de garantias de higiene e... apoios à indústria. 

 "Mas a mais séria das questões é a higiene. Se ela é indiscutível na água engarrafada, não se pode assegurar 

no uso da água da torneira essa água 'bacteriologicamente pura' que se espera. Não temos meios para o garantir, 

quer na origem quer na distribuição", lê-se no parecer da secretária-geral da Assembleia da República, Adelina 

Sá Carvalho, para o órgão de gestão, que o apropriou e tornou seu. 

"É uma afirmação gravíssima e põe em causa o sistema nacional de abastecimento de água, pois, se nem no 

de Lisboa confia, o que será do resto", disse ao JN o dirigente da Quercus Rui Berkemeier, enquanto o 

Ministério do Ambiente assegurou, em declaração escrita, que "a qualidade da água de Lisboa é de excelente 

qualidade". 

"A questão da qualidade não contou na nossa apreciação", assegurou ao JN o presidente do CA, José Lello 

(PS), sustentando não haver "desconfiança em relação à qualidade da água" da rede, enfoque corroborado por 

Jorge Costa (PSD), segundo o qual "a intenção não foi essa" - pôr em causa a qualidade da água da torneira. 

Em suma, diz José Lello, o problema é que não há pessoal suficiente para encher, substituir, lavar e secar 

jarros de água, que teriam de ser individuais. Nem locais apropriados para essas operações ("Não podem ser 

feitas nas casas de banho!"), pois junto das salas das 13 comissões não há copas. "Tudo isso, pessoal e locais, 

arranja-se, mas custa muito dinheiro", argumenta. Rui Berkemeier não aceita. "Também é necessário pessoal 

para andar a pôr e tirar garrafinhas e locais para armazená-las", diz. 

O problema, diz Jorge Costa, "são os resíduos". É aos resíduos de plástico na AR que o projecto do PS, que 

cai nas boas graças dos ambientalistas ("Só é estranho que só o faça agora", diz Berkemeier), pretende pôr fim 

e até tornar o seu "exemplo replicável em outros órgãos de soberania e instituições públicas ou sob tutela do 

Estado". 

Argumentos: mais de 98% da água da torneira é controlada e de boa qualidade; e 11% dos cinco milhões de 

toneladas anuais de resíduos urbanos são plásticos. Número apurado pelo JN: a AR gasta 3900 garrafas de 33 

cl/mês, para as reuniões e visitas. 

O que resulta do parecer do CA? Em Agosto, com o fim do actual contrato de fornecimento, além das 37 

máquinas dispensadoras de água existentes nos corredores e gabinetes dos grupos parlamentares, serão 

colocadas pelo menos mais 13 nas salas das comissões. 

T5 
Role-playing 
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Quem quiser água "levanta-se e pega no copinho de plástico e serve-se", explica Jorge Costa. Ou seja, mais 

plástico. E ainda água mineral, protegendo a indústria, que emprega 12 mil pessoas em 28 unidades e fornece 

um produto de "excepcional qualidade" e "100% natural e saudável", lê-se no parecer. 

"Cabe-me recordar que a AR tem contratos com muitas empresas portuguesas de pequena e média dimensão 

(...) Qualquer retracção contratual terá (...) efeitos negativos na sustentabilidade das empresas", escreve 

Adelina Sá Carvalho, invocando a "responsabilidade social" que a AR "poderá assumir no período de crise 

que se instalou no país e para o qual devemos procurar não contribuir". 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=1757718 

 
 

 

2. Consulte os sites e documentos disponíveis no moodle com a designação abaixo 

indicada, e escreva os argumentos ou a informação mais importante para a discussão 

presente em cada um deles. 

A. Água engarrafada substitui a da torneira 

http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=1000576&page=-1 

B. A água e a sua estrutura 

http://www.chem1.com/acad/sci/aboutwater.html 

C. Diferentes tipos de água 

http://www.apiam.pt/conteudo/Diferentes-tipos-de-%C3%A1gua/-/48 

D. Esmeralda azul 

http://www.esmeraldazul.com/pt/blog/agua-da-torneira-da-garrafa-ou-filtros-de-

agua-qual-a-melhor-opcao-para-a-sua-saude/ 

E. Água pura 

http://www.blueforce.pt/agua%20pura.html 

F. Água canalizada versus engarrafada 

http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=46760&op=all 

G. Ecovitae 

http://www.ecovitae.pt/aguas/18-noticias-aguas/74-vende-de-agua-engarrafada-

esta-a-diminuir 

H. De Rerum Natura 

http://dererummundi.blogspot.pt/2011/02/quimica-das-coisas-banais-por-favor-

uma.html 

I. Água: a melhor bebida 

http://www.medicinapreventiva.pt/index.php?option=com_content&task=view&

id=28&Itemid=2 

J. The story of bottled water 

http://www.youtube.com/watch?v=-Zn0qi80IIY 

 

3. Faça uma lista de possíveis argumentos a favor do consumo de água engarrafada. 

 

4. Faça uma lista de argumentos a favor do consumo de água da torneira. 

http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=1000576&page=-1
http://www.chem1.com/acad/sci/aboutwater.html
http://www.apiam.pt/conteudo/Diferentes-tipos-de-%C3%A1gua/-/48
http://www.esmeraldazul.com/pt/blog/agua-da-torneira-da-garrafa-ou-filtros-de-agua-qual-a-melhor-opcao-para-a-sua-saude/
http://www.esmeraldazul.com/pt/blog/agua-da-torneira-da-garrafa-ou-filtros-de-agua-qual-a-melhor-opcao-para-a-sua-saude/
http://www.blueforce.pt/agua%20pura.html
http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=46760&op=all
http://www.ecovitae.pt/aguas/18-noticias-aguas/74-vende-de-agua-engarrafada-esta-a-diminuir
http://www.ecovitae.pt/aguas/18-noticias-aguas/74-vende-de-agua-engarrafada-esta-a-diminuir
http://dererummundi.blogspot.pt/2011/02/quimica-das-coisas-banais-por-favor-uma.html
http://dererummundi.blogspot.pt/2011/02/quimica-das-coisas-banais-por-favor-uma.html
http://www.medicinapreventiva.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2
http://www.medicinapreventiva.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2
http://www.youtube.com/watch?v=-Zn0qi80IIY
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PARTE II – Trabalho de grupo 

A turma, dividida em 7 grupos, deve preparar a participação na discussão sujeita ao 

tema “Água engarrafada ou água da torneira?”. A cada grupo caberá a preparação de um 

dos papéis apresentados no quadro1. Esse papel será representado, no painel, por um 

elemento escolhido pelo grupo e, na plateia, por todos os outros elementos: 

Quadro 13 – Descrição de cada grupo 

Grupo Papel Caracterização 

1 Moderador Jornalista documentado que modera o debate, dando a palavra 

aos diferentes elementos do painel de modo equilibrado e, de 

vez em quando, coloca questões fazendo de “advogado do 

diabo”. 

2 Engenheiro do 

Ambiente do 

Laboratório do 

SMAS-Sintra 

Engenheiro está muito bem documentado acerca da água 

fornecida ao Concelho de Sintra e conhece todo o controlo de 

qualidade da água da torneira no concelho.  

3 Consumidor de água 

engarrafada 

O consumidor de água engarrafada tem as suas razões para não 

consumir água da torneira e defende-as durante a discussão. 

4 Médico Delegado de 

Saúde Pública 

Médico deve estar preparado para falar da importância da água 

para o ser humano e esclarecer dúvidas relacionadas com alguns 

problemas associados a água quer engarrafada quer a da 

torneira no que respeita a implicações para a saúde.  

5 Membro do Instituto 

da Conservação da 

Natureza 

Engenheiro do ambiente, mostra-se extraordinariamente 

preocupado com os problemas ambientais associados ao 

consumo de água engarrafada. Defende claramente o consumo 

de água da torneira com argumentos de peso. 

6 Presidente da 

APIAM 

O Presidente da APIAM (Associação Portuguesa dos 

Industriais de Águas Minerais naturais e de nascente) defende, 

obviamente, o consumo de águas engarrafadas e usa 

argumentos convincentes. 

7 Químico da empresa 

Água Pura 

O químico está bem documentado para atacar o consumo de 

água da torneira e para defender o consumo de água 

engarrafada. Os argumentos que utiliza devem ser sobretudo no 

domínio científico, embora não exclusivamente. 

 

1. Pesquisem na Internet informação acerca do tema em causa de modo a 

documentarem-se devidamente para uma participação aprofundada e bem 

fundamentada na discussão.  

2. Preparem a participação do vosso grupo na discussão, nomeadamente a 

apresentação do vosso representante no painel e a vossa intervenção a partir da 

plateia (quadros 2 e 3). 
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Quadro 14 – Preparação de cada grupo 

Representante 

Apresentação 

Argumentos que defendem a posição que apresenta 

Respostas a possíveis perguntas que possam ser feitas ao grupo 

Elementos na 

plateia 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Dados novos em relação ao que foi dito no painel e que sustentam 

a posição defendida 

 

Quadro 15 – Preparação do moderador 

Representante 
Apresentação do debate 

Algumas questões a colocar aos elementos do painel 

Outros elementos do 

grupo 

Perguntas a cada um dos outros elementos do painel 

Secretariado na moderação da discussão 

 

3. Realizem a discussão. A organização da discussão está a cargo do grupo 

responsável pela moderação. No final, este grupo deve apresentar um relatório 

da sessão (ver verso). 

4. Cada grupo deve começar por identificar e registar os argumentos a favor da 

água engarrafada e os argumentos a favor da água da torneira, devendo 

confrontar-se com a necessidade de tomar uma posição. 

5. Registar a posição do grupo. 

 

Argumentos a favor da água 

engarrafada 

Argumentos a favor da água 

da torneira 

Posição do grupo 

   

 

 

6. Elaborem dois documentos – um deles com um conjunto de argumentos que o vosso 

grupo defendeu e outro com os argumentos que refutou na discussão. Estes dois 

conjuntos de argumentos devem estar em linguagem adequada a um poster coletivo 

que integrará as participações de todos os grupos e que acompanhará a ação junto 

dos vossos colegas na escola. 
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Anexo 

Questões orientadoras da discussão 
 

a) Se a água da torneira é mais barata do que a engarrafada, o que faz com que tanta 

gente utilize água engarrafada? 

b) O que fazem com tantas garrafas de água quando já foram usadas? 

c) Será que o sabor a cloro da água da torneira é assim tão desagradável que sirva de 

argumento para se gastar tanto dinheiro com a água engarrafada? 

d) Será que podemos confiar na qualidade da água da torneira? E na qualidade da água 

engarrafada? 

e) O nosso país está em crise e, por isso, não deveríamos incentivar o uso de água 

engarrafada para favorecer o emprego? Estaremos com o consumo dessa água a 

favorecer o emprego ou os lucros dos empresários? 

f) Com o consumo de água da torneira não estaremos a fornecer lucros às empresas 

municipais que a fornecem? 

g) As águas minerais são melhores para a saúde humana do que a água da torneira? 

h) Os plásticos das garrafas não trazem riscos para a saúde do consumidor? 

i) O material das condutas (plásticos, fibrocimento, aço galvanizado…) não traz riscos 

para a saúde do consumidor de água da torneira? 

j) E o que dizer dos filtradores, nomeadamente os que utilizam a osmose inversa, serão 

aconselháveis?   

 

Relatório da Discussão 
 

 Tema: “Água engarrafada ou água da torneira?” 

Grupo Papel Argumentos apresentados   

2 Engenheiro do 

Ambiente do 

Laboratório do 

SMAS-Sintra 

 

 

 

 

3 Consumidor de água 

engarrafada 

 

 

4 Médico Delegado de 

Saúde Pública 

 

5 Membro do Instituto 

da Conservação da 

Natureza 
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6 Presidente da 

APIAM 

 

7 Químico da empresa 

Água Pura 

 

 

1 Moderador Posição no final da discussão/Argumentação 

 

 

Reflexão Final – Tarefa 5 

1. Indique o que aprendeu com a realização desta tarefa. 

2. Indique as dificuldades que sentiu durante a realização da tarefa. 

3. Indique o que achou mais interessante. 

4. Explique em que medida o seu envolvimento nesta tarefa contribuiu para o 

benefício da comunidade em que vive. 
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APÊNDICE D 

 

Guião do Texto de Reflexão 

 

  



206 
 

  



207 
 

Questões sociocientíficas controversas e Ativismo social em  

FQA 11º 

Introdução 

Ao longo do ano na disciplina de Física e Química A do11º ano, foram desenvolvidas 

várias atividades no âmbito de questões sóciocientíficas controversas e do ativismo social. 

Pretende-se agora a participação dos alunos que responderam ao apelo para contribuir 

com mais alguns dados para o trabalho de investigação em que, como alunos das turmas 

11ºC… e 11ºC…, na disciplina de FQA, estiveram envolvidos. 

Depois de uma generosa resposta positiva ao convite para participarem com um trabalho 

de exploração acerca de uma das atividades sociocientíficas controversas em que 

trabalharam quer ao nível da discussão, quer ao nível do ativismo social, apresenta-se 

neste documento algumas orientações genéricas para a elaboração do documento 

solicitado. No entanto, é importante que sintam liberdade no que vão apresentar. Os 

pontos apresentados devem apenas ser encarados como uma pequena ajuda. 

Desde já, se agradece a preciosa colaboração! 

Estrutura 
 

7. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Neste ponto, poderão descrever a atividade em si falando do tema. 

Poderão também descrever como foi apresentada, como foi acolhida pelos alunos, 

como decorreu a discussão e como se passou da discussão para a ação, como a 

turma se mobilizou para a ação, indicando os fatores a favor da ação e os que 

limitavam ou restringiam a ação. 

 

 

 

 

 

Guião 
O ponto de 

vista dos alunos 
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8. IMPACTE DA ATIVIDADE NOS OUTROS 

 

Aqui poderão falar das reações da comunidade, do público-alvo das vossas ações e 

das principais mudanças que verificaram. Poderão referir ainda as vossas expetativas 

e se as reações corresponderam ou não a essas expetativas. Tentem encontrar 

explicações que justifiquem o que sentiram e apresentem-nas. 

 

9. BALANÇO GLOBAL DA ATIVIDADE 

 

Como o nome do tópico sugere, pretende-se que escrevam aqui o vosso balanço, a 

vossa reflexão, acerca da atividade que estão a apresentar. O que sentiram, o que 

vos trouxe de novo… Prós e contras… 

 

10. BALANÇO GLOBAL DE TODAS AS ATIVIDADES 

 

Como o nome do tópico sugere, pretende-se que escrevam aqui o vosso balanço, a 

vossa reflexão, acerca do conjunto de todas as cinco atividades que trabalharam ao 

longo do ano. As principais dificuldades, como as ultrapassaram. Os principais 

aspetos positivos e como contribuíram para a vossa formação. O que sentiram, o que 

vos trouxe de novo, em que contribuíram ou não para uma atitude perante o mundo 

e a sociedade. 

 

11. BIBLIOGRAFIA 
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Argumentos 

(S - Argumento social; E – Argumento económico; CT – Argumento científico-tecnológico; 

ET – Argumento ético; A – Argumento ambiental) 

Tarefa 1 

Eu adoro ouvir música alta, tal como qualquer adolescente, porque é uma das formas que eu tenho de me 

abstrair do mundo, de esquecer os problemas, de esquecer a escola, tal como qualquer jovem de 18 anos faz. 

Uma das maiores… das melhores formas de nos abstrairmos do mundo é ouvir música. E se a música não 

estiver alta, nós não conseguimos concentrar-nos na música, nós quando ouvimos a música alta é como se 

entrássemos noutro mundo e acabamos por esquecer tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. E, por 

momentos, isso é ótimo para espairecer. 

S 

Tinha problemas lá em casa, tinha um filho, mas… ele chorava bastante. Portanto, também para não me irritar 

bastante com o choro dele ouvia música alta. Isso causou alguns problemas. 
S 

Eu e a minha equipa de cientistas que estudamos o ouvido, estamos aqui para defender que o mp3 deve 

realmente ter um limite sonoro. Para tal, iremos basear-nos no facto de… na evolução do som no ouvido. Ou 

seja, na forma como o som entra no ouvido e chega ao nosso cérebro. Como é que isso acontece? É produzido 

um som, na forma de uma onda sonora, que se propaga até ao nosso pavilhão auditivo. Ao entrar no pavilhão 

auditivo, percorre todo o nosso canal até chegar ao tímpano, provocando as vibrações deste mesmo. Agregado 

ao tímpano, encontramos três pequenos ossículos que são a bigorna, o estribo e… e o martelo. Estes, devido às 

vibrações do tímpano, vão também vibrar, fazendo com que a janela oval, que é uma pequena membrana que 

pertence ao caracol faça também vibrar. Dentro do caracol, temos uma membrana que se chama membrana 

basilar que contém fibras que, ao vibrarem, fazem estimular as células cilíadas que produzem os impulsos 

elétricos. Sendo assim, a função do ouvido, é basicamente, transformar uma onda sonora em impulsos 

elétricos, transportando-os até ao cérebro. Pronto, e do cérebro… o transporte através dos nervos auditivos, dá-

se o processamento no nosso cérebro e dá-se o fenómeno da audição. 

CT 

Exato. O que acontece é que os sons são produzidos com diferentes frequências. Se ouvimos som alto, a 

intensidade vai aumentar, provocando com que… fazendo com que haja vários tipos de perda de audição. 

Existe a perda sensório-neural, a condutiva e a mista. A perda sensório-neural consiste na… como vos tinha 

falado, dá-se através das vibrações das fibras, certo? Pronto, estas fibras, ao ficarem deformadas e… pronto, 

deixam de funcionar como deve de ser e assim não consegue… deixa de haver a possibilidade de serem 

produzidos os impulsos e não se dá o fenómeno de audição. Outro tipo de perda é a condutiva que se dá nas 

malformações do tímpano ou nas deformações deste mesmo. Sendo assim, deixa de vibrar e dá-se o mesmo. 

CT 

Como toda a gente sabe, há vários riscos associados ao ouvir música muito alto, obviamente, e ouvir música 

muito alto, durante muito tempo, pode causar problemas neurofisiológicos.  
CT 

E, se os nossos filhos utilizarem várias horas por dia, por mais que a gente insista para eles baixarem o 

volume, eles estão sempre associados a quererem ouvir música alta, como já a jovem disse, para abstrair. Nós 

queremos que os nossos filhos não vão pelo mesmo caminho (apontando para o jovem adulto com ppa), 

porque sabemos que pode causar vários problemas e no futuro podem estar seguros. 

S 

Eu sou uma adulta com perda parcial auditiva. A minha percentagem de perda é de 40%. O meu problema não 

está, de modo algum, relacionado com ouvir música com intensidades elevadas, por isso, eu sou contra o 

limite de 85dB], porque para ouvir músicas em condições aceitáveis, eu preciso de um aparelho que emita som 

em intensidades elevadas para que eu consiga perceber, consiga perceber e tirar algum prazer… no fundo… da 

música. 

S 

Como cada um sabe, cada pessoa tem a liberdade de escolher, o consumidor pode escolher aquilo que quer  S 
Aquilo que acontece é que existe aquilo que nós consideramos que é o limite que é os 85 dB. Portanto, sendo 

que aumentando 3 dB para cima, aquilo que acontece é que o período a que deveríamos estar exposto à música 

reduz para metade. Ou seja, à medida que sobe 3 dB, o tempo de exposição ao som, diminui para metade. Se 

continua a ouvir música a pensar que o período que assim a ouvir música não vai resultar, não vai provocar 

danos, está enganada.(...)O que eu lhe estou a dizer é que ouvir música alto provoca danos, independentemente 

de ouvir pouco tempo ou muito tempo. Existem sempre danos. O que pode acontecer é que se ultrapassar o 

limite, os problemas irão ser muito maiores. Se… pronto, a sra diz que não ouve música durante assim muito 

tempo, mas continua a fazer, continua a prejudicar o seu ouvido. 

CT 

Gostaria de fazer uma pergunta principalmente ao cientista, porque nós considerámos aqui duas situações que 

é: a primeira é ouvir música a intensidades elevadas; a segunda é a que a jovem de 18 anos falou, que é fumar 

tabaco, nesse caso. Se as pessoas que fumam têm liberdade de escolha, porque é que as pessoas quando vão 

ouvir música, também não podem ter liberdade de escolha?(...)A questão é que não se está a dar liberdade de 

escolha às pessoas a partir do momento em que se impõe uma limitação nos 85 dB. 

S 
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A nossa função, enquanto cientistas, é avisarmos a sociedade para o que devem fazer. Se a sra nos está a dizer 

que prefere ficar surda, em vez de parar de ouvir músicas com elevadas intensidades, o problema é seu. Eu só 

estou aqui para vos demonstrar que isso está errado. A sra tem é que escolher. 

S 

Pronto, nós estamos aqui para informar o que a população deve fazer. Achamos que os 85 dB são o limiar da 

audição, correspondem ao limiar de audição que são os mais indicados para um leitor de mp3. A sra está-me a 

dizer que não deve ser assim, mas acho que nós é que somos os cientistas. Nós é que sabemos aquilo que 

acontece com o nosso corpo. 

CT 

Mas, temos que considerar que há pessoas que têm problemas como o meu e como eu disse na apresentação o 

meu problema não tem nada a ver com ouvir música com intensidades elevadas e ao colocarmos uma 

limitação a 85 dB está-se a criar uma situação de desigualdade entre as pessoas que podem ouvir bem com 

volumes baixos e pessoas como eu que não ouvem bem com… 

ET 

(...)por mais que imponham limites, vão sempre haver empresas que não vão aceitar esses limites e vão 

continuar a produzir aparelhos que não vão respeitar o limite. Portanto, vai sempre haver forma das pessoas 

ouvirem a música da maneira que elas quiserem. Acho que não vale a pena estar a implementar uma coisa que 

não vai chegar a toda a gente, porque quem quiser arranja sempre forma de conseguir. 

S 

Peço desculpa, mas, se for implementada, supostamente terá de ser cumprida. Caso contrário, terá de pagar 

uma multa. 
S 

(…)mas precisamente quando uma regra tem de ser implementada, supostamente, quando não se cumpre tem 

de se pagar uma multa. Pronto, mas as empresas podem escolher pagar a multa. Aliás, temos aqui a sra 

empresária que nos poderá explicar melhor (…) 

S 

Se calhar, mais vale pagar essa tal multa que poderá ser anualmente, do que estar a baixar as vendas porque os 

ouvintes deixam de comprar produtos, precisamente por não chegar à intensidade do som que lhes dá prazer. E 

penso que será muito mais rentável estar a pagar a multa do que estar a baixar assim as vendas.(...)Exatamente. 

É muito mais rentável estarmos a pagar uma multa do que estarmos a ter uma quebra enorme nas vendas e 

com isso estamos a perder o lucro  

E 

(…) e a deixar de poder pagar aos nossos funcionários. Cada pessoa tem liberdade de escolha, portanto, deve 

poder escolher aquilo que quer. 
S 

eu acho isso de uma indecência profunda. (…) Como eu estava a referir, eu acho no mínimo uma indecência a 

sra vir dizer que é preferível pagar a multa e sair fora da lei do que cumprir. Não estou a compreender como é 

que isso é um ponto sequer… sequer um ponto… gostava que me esclarecesse. 

ET 

Repare, nós estamos numa sociedade atual. Numa sociedade atual, nós regemo-nos por uma maioria das 

pessoas e se a maioria das pessoas prefere ouvir música em altos berros, nós não vamos poder fazer nada. Nós 

regemo-nos pelo que o consumidor quer fazer. Se o consumidor deseja ouvir música alta, nós não nos vamos 

pôr contra. 

E 

Mas, repare, por exemplo, falando do exemplo do tabaco. Cada vez que o estado aumenta o preço, e as 

pessoas, obviamente consumidores, não querem que o preço seja aumentado, obviamente. Agora, a gente pode 

agora, simplesmente vender mais barato do que é permitido? Parece-me que não! (Silêncio) Tem alguma coisa 

a dizer sobre isso? 

ET 

É regulado o preço e então não é permitido que seja vendido tal produto, seja ele qual for, de que marca for, 

não é permitida a sua venda fora daquele… daquele preço tabelado, assim como a sra [empresária] também 

não pode ir contra …a lei, não é? No fundo, é isso! Não pode… não pode vender produtos que sejam 

ilegalizados (ilegais) 

ET 

(...)mas repare que ao impormos esta lei que está a ser aprovada, portanto, um máximo de volume, 

provavelmente ainda vamos despender mais nos custos de produção, vamos ter exatamente que aumentar 

ainda mais o preço, algo que não irá favorecer o consumidor, nem irá favorecer a nós porque iremos ter uma 

quebra de vendas. 

E 

Basicamente, a sra está a olhar para si e para o benefício que isto poderá ter na sua empresa. E 
O problema é que… será mais importante esse benefício da sua empresa ou o benefício das outras pessoas? ET 
A partir do momento em que as pessoas podem perder audição, a população [ouvinte] também se vai reduzir, 

ou seja, irá ter menos [lucro]. 
E 

Mas, repare, é responsabilidade de cada um perder a audição. Não sou eu que carrego no botão da pessoa para 

aumentar o volume. Eu simplesmente forneço o material para ela poder comprar… 
S 

Mas deve ser vendido contando com um limite, para que as pessoas não possam aumentar o volume. S 
Não deve ser vendido com um limite, se a pessoa deseja aumentar o volume, tem liberdade de escolha. Não 

lhe posso impor uma restrição… 
ET 

Mas a sra ao fornecer esse tipo de aparelhos faz com que as pessoas tenham acesso a eles e isso faz com que as 

pessoas [possam] (…) ouvir volume mais alto. 
S 

Sim, mas depende da responsabilidade de cada um. Cada um tem a noção do volume que poderá meter no 

mp4. 
S 

O que eu queria perguntar à empresária era se a nossa saúde se trata de uma questão de lucro? ET 
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Claro que a nossa saúde não se trata de uma questão de lucro, mas a partir do momento em que o lucro vai 

afetar toda a população que está a ser integrada, vai tratar-se já ou não de uma questão de lucro. 
E 

Sim, exatamente, porque cada um tem liberdade. Imagine que, exatamente, se ela tem falta de audição e ela 

quer ultrapassar os 85 dB, porque é que não o pode fazer? Não estaremos a discriminá-la? (…) Estão a 

discriminá-la, porque se ela não ouve a 85 dB, ela vai sempre aumentar o volume. 

ET 

Não, porque se trata de uma regra geral. S 
Os 85 dB devem ser o limite. A partir do momento em que dá um limite maior, as pessoas vão ter a tendência 

em aumentar esse volume e irão destruir o seu ouvido. 
S 

Sim, mas a empresa não se pode responsabilizar pelos danos causados no consumidor. O consumidor paga o 

produto, o consumidor vai escolher como quer fazer. Não depende da empresa, não somos o público. 
E 

Neste caso, temos de olhar um bocado para a origem dos mp3. Se eles servem para dar prazer às pessoas 

quando ouvem música, se as pessoas… por exemplo, temos aqui um jovem que diz que precisa de um 

volume… de ouvir música com um volume com intensidades elevadas, para que é que serve um produto se 

não dá satisfação ao consumidor? 

S 

Mas, é que essa liberdade de expressão implica danos no nosso aparelho auditivo.(…)se essa liberdade implica 

danos na nossa saúde, eu acho que deve-se… 
S 

Nós temos aqui que ver que os cientistas têm o dever de avisar a população de que deve ser imposto um limite 

para que não se prejudiquem os seres vivos, nós, população, não sejamos prejudicados. 
S 

Mas é preciso entender que, a partir do momento em que as pessoas são maiores, têm (…)liberdade (…) Cada 

pessoa é responsável por tudo aquilo que aconteça ao seu ouvido, não é? E nós não temos o direito de nos 

intrometer na vida de ninguém. Eu só queria dizer que, tal como a empresária disse, cada pessoa sabe que 

ouvir música com intensidades elevadas faz mal. Toda a gente sabe disso. Agora, se a pessoa quer ouvir ou 

não quer ouvir e se quer prejudicar a sua saúde, a pessoa vai ter de arcar com as consequências. A 

responsabilidade é apenas dela. Se você está a dizer que cada pessoa pode escolher, ao impor um limite, a 

pessoa não tem poder de escolha, porque a pessoa não pode ultrapassar esse limite. 

S 

Mas, vale a pena impor, porque é esse o limite calculado pelos cientistas e aconselhado pelos cientistas. É esse 

o limite! 
CT 

Vejamos o caso do rapaz com perda auditiva. Ouve música em altos berros e o que é que aconteceu? Surdez 

parcial. 
CT 

Tudo bem. Mas, ele é adulto, é adulto, maior e vacinado, portanto, pode perfeitamente escolher. S 
Mas, com os 85 dB [limite], nada disto iria acontecer de certeza. S 
Ora muito bem, na minha opinião, acho que vivemos numa sociedade irresponsável. Mesmo que tenhamos um 

limite de segurança, não são capazes de cumpri-lo. Portanto, temos mesmo que impor o limite para não 

ultrapassá-lo. Exatamente como acontece na estrada. Nas autoestradas, temos limites de velocidade, e é raro… 

as pessoas cumprem. Portanto, temos mesmo que ter um limite. 

S 

Apesar de ser contra, em vez de termos uma lei a proibir, nós podíamos fazer simplesmente tal como algumas 

tecnologias, algumas empresas fazem. Podíamos pôr um aviso. Por exemplo, Vamos supor de 0 a 100. 

Começávamos no 50 e se quiséssemos aumentar, aquilo avisava “Pode provocar surdez. Quer aumentar?” 

Depois, põe-se OK, e assim aumentamos. 

CT 

(...)Temos concertos, temos festas, bares, discotecas e isso tudo. Por isso, não acho que é correto diminuirmos 

o volume, apesar das suas teorias (para o cientista), apesar de ter explicado tudo o que pode acontecer, eu acho 

que podemos apenas pôr um aviso, como também põem no tabaco, na estrada… São avisos. Podemos não 

cumprir, mas aí somos nós que estamos a fazer, tipo, os nossos erros. Não é, tipo, uma sociedade 

irresponsável. São os nossos erros, por isso eu acho que cada um é que sabe e um aviso basta. 

S 

Por exemplo, se eu estiver em casa sozinha no quarto fechada sem ninguém, eu até compreendo esse limite, 

consigo ouvir perfeitamente se estiver um volume mais baixo. Mas se eu a maior parte da minha vida passo 

aqui na escola, na rua, e assam carros, pessoas a falar… ruídos. E eu não consigo ouvir nada se me impuserem 

um limite. Eu preciso de ter pelo menos, não é no máximo, mas quase no máximo, porque senão, não ouço 

nada. Porque é que eu estou a ouvir música se não estou a ouvir nada? Ou então vou comprar um leitor para 

não ouvir nada ou só ouvir quando estou sozinha. 

S 

Não, mas por exemplo, eu ouço perfeitamente bem, mas aqui o adulto que tem surdez parcial é um bocado 

discriminação porque ele não consegue ouvir, então não pode ouvir música para o resto da sua vida. 
S 

Existem amplificadores auditivos que permitem às pessoas com surdez parcial aumentar esse volume e esses 

85 dB convertem-se naquilo que é para uma pessoa normal para uma pessoa com deficiência auditiva. 
CT 

Se nós vamos pôr a música para ouvir com amplificadores, toda a gente… por exemplo, se eu quero ouvir uma 

música que só eu gosto, mais ninguém gosta, os outros também têm de ouvir então. 
S 

Se vão impor um limite, vai ser a partir do momento em que está posto o limite, ou seja, os aparelhos todos 

que estão antes vão ter um limite muito mais elevado, vão ter o limite que têm agora, ou seja, vão haver 

sempre dispositivos que as pessoas vão poder usar que têm um limite demasiado alto para poderem ouvir 

música. Por isso, acho que não há vantagem em estar a pôr uma lei assim do nada para impedir que haja um 

limite. (…) Há muitas outras maneiras de uma pessoa perder o limite de audibilidade, ficar surdo, e que não 

com música.  

S 
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Estão só a pensar nas pessoas que (...), porque como têm 18 anos, normalmente as pessoas gostam de fazer as 

coisas com mais intensidade. (...) Por isso, acho que não faz sentido estarem a proibir uma coisa que é ouvir 

música e não proibir outras que fazem também mal e dão prazer. Porque ouvir música, há algo no cérebro que 

liberta cada vez mais dopamina quanto mais alta for a música e o cientista sabe disto. Mais baixo, menos 

prazer. Por isso é que as pessoas põem mais alto, claro. 

S 

Se esse limite já lhe dá prazer e se os limites superiores já lhe provocam danos no ouvido, porque é que não se 

contenta com o limite que lhe dá prazer à mesma e não lhe estraga o ouvido? 
S 

Se sabe que pode ter mais prazer, independentemente das consequências, o sr. quer ter mais prazer, 

independentemente… 
S 

O sr que está surdo (jovem de 28 anos) também está a favor, o sr. ouviu a música aos altos berros, por assim 

dizer, logo vai estar contra uma coisa que o sr já fez. 
S 

Por isso mesmo eu não quero que mais ninguém passe pelo mesmo. S 
(...) eu sugiro que, neste caso, olhemos este problema tal como as bebidas alcoólicas. São permitidas a partir 

dos 18, porque a partir dos 18 as pessoas são maiores e podem escolher. E abaixo dos 18, têm que ser os pais a 

impor o limite a pensar no bem-estar deles. Neste caso, antes dos 18, cabe aos pais ter a responsabilidade de 

controlar os filhos, a partir dos 18 cada um faz o que quer. 

S 

(…)a educação parte de casa. Por isso, se não forem os pais a ensinarem os filhos que não devem ouvir a 

música muito alta… 
S 

Sim, mas eu não estou todo o dia com o meu filho, certo? S 

(...)tal como o jovem disse, dá prazer, certo? Se dá prazer… então, o meu filho pode ter prazer com um nível 

mais baixo. Não tem que ser educado, não tem que ser visto pelos outros… Eu estou preocupada com a saúde 

do meu filho, mas o amigo dele, o amigo… o pai do amigo pode não estar preocupado! Por isso pode 

influenciar… o amigo pode influenciar o meu filho para que ele ouça a música mais alta. 

S 

Mas, os pais tiveram a responsabilidade de comprar o leitor de mp3 para os filhos ouvirem a música e não 

tiveram a responsabilidade de os educar para não ouvir a música alta. 
S 

Os seus pais deram-lhe uma educação, certo? Mas você muitas vezes é influenciada pelos outros, pelas 

atitudes que tomam, certo? 
S 

(…) se o aparelho tiver um limite, eu posso estar mais descansada, entre aspas, porque o meu filho não vai ter 

problemas de surdez. 
S 

Se tem direito a ouvir música, tem de lhe comprar os leitores com os limites que estão. Se há um limite nesses 

aparelhos, houve algum cientista que estudou esses limites. Não foi feito ao calhas. Inventaram o mp3, ele 

deve ter um som do pior que existe. Não, já foi feito um estudo. Esse estudo já foi feito.  

CT 

Mais ou menos eu lembro-me de fazer uma espécie de estatística numa escola básica em que nós íamos às 

salas e íamos medir o barulho médio e aquilo que nos dava em quase todas as salas dava 70 dB, o que quer 

dizer que 85 é um pouco acima daquilo… do barulho das salas de aula, o que quer dizer que é pouco. 

CT 

Pronto, uma escola básica onde tem crianças, não há propriamente barulho de um circo na sala de aula, acho 

eu. (Risos) É mais ou menos ruidosa, é certo. Mais ou menos, prontos. Há pessoal a falar e tudo mais, mas isso 

não nos prejudica os ouvidos. Porque é que 15 dB acima já nos começa a prejudicar? 

S 

Os 85 [dB] é o volume… é a intensidade a partir da qual (para baixo?) nós conseguimos ouvir sem sentir dor. 

Os 120… Por outro lado, os 120 dB são considerados o limiar de dor, a intensidade a partir da qual nós 

começamos a sentir dor. Existe aquele intervalo em que é considerado a zona audível em que conseguimos ouvir. 

CT 

A sra deu o exemplo do 70 dB na sala de aula, depois existe nos restaurantes, os ruídos produzidos pelo motor 

de uma moto variam mais ou menos entre os 70, 80. (…) um jato é a 120 dB. Esse já é no limiar de dor. 
CT 

Tal como o cientista disse, as motos também fazem barulho acima dos 85 dB, também vamos proibir as motos? S 
quando ele disse as motos chegam quase aos 85 dB, não estamos propriamente com os ouvidos colados ao tubo 

de escape. Imagine esses 85 dB dentro dos fones. 
CT 

mas quando a mota está a correr, ali estão pessoas e as pessoas ouvem o barulho da mota. Enquanto eu estou 

com os ouvidos nos fones ninguém ouve a minha música. 
S 

Nós quando estamos expostos ao barulho da mota, no máximo ou vai ser 10 s ou 5 quando passamos pelas 

pessoas. Quando ouvimos música vai ser uma hora ou duas horas. 
CT 

Mas, passar por uma mota não é escolha sua, enquanto ouvir música é. S 
As ondas sonoras chegam ao pavilhão auricular e são transmitidas ao canal auditivo. Aqui fazem vibrar o 

tímpano que é uma membrana muito delicada que transforma os sons em vibrações, protegendo também o 

ouvido de agentes estranhos. As ondas sonoras são depois transmitidas aos ossos do ouvido, os ossículos: 

martelo bigorna e estribo (apontando na imagem). Estão aqui os três representados. Estas vibrações são depois 

transmitidas ao ouvido interno. Aqui, existe um líquido na cóclea, o caracol, uma estrutura do ouvido interno, 

que vai responder a estas vibrações movendo-se. Com estes movimentos vai causar a contração de células que 

vão causar sinais neurais ao nervo coclear ou auditivo. Estes sinais são depois transmitidos ao cérebro que os 

vão interpretar como sons. 

CT 
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Eu posso esclarecer em relação ao caso dos fones, porque em todos os casos vai causar danos auditivos no 

nervo auditivo, mas no caso dos fones, isto ainda é mais grave, pois estes causam maior pressão sobre o 

ouvido e o que acontece é que a nossa orelha tem uma estrutura que conduz o som ao ouvido, mas no caso dos 

fones, este som é transmitido diretamente para o ouvido, ou seja, já não vai haver dissipação de energia ao 

longo desta transmissão. Se não houver dissipação de energia, este som vai ser mais intenso, causando maior 

vibração do tímpano. Se há maior vibração do tímpano, isto pode levar à perda da sua elasticidade, o que pode 

causar os tais danos. 

CT 

Enquanto empresário, estou preocupado com o direito a saber do que se trata do que está a comprar. Nós 

tentamos sempre apresentar ao consumidor o que estamos a vender, as suas características e os próprios riscos. 

Portanto, trata-se também um pouco não só a nossa preocupação, mas também o consumidor tem de saber o 

que está a comprar e o que quer. 

E 

Nós tentamos zelar pela saúde dos nossos filhos e no entanto nós tentamos que os jovens… o meu filho anda 

no 7º ano, é pequenino, e não sabe bem as consequências que tem ao ouvir música alta com os fones… e 

alguma coisa tem de ser feita. 

S 

Nós, acho que devemos…tem de ser responsabilidade de cada um. Os pais têm de estar informados, a 

sociedade tem de estar informada e é uma escolha de cada um. 
S 

Eu acho que deve ser feita uma maior divulgação dos perigos que pode trazer ouvir música alta, mas tal como 

os deficientes têm que ter rampas em todas as escadas e tudo o mais para se poderem adaptar, eu acho que as 

pessoas que têm perda da função auditiva que não é causada por ouvir música alta, mas por outras razões, 

como por exemplo, genéticas ou assim, acho que também têm direito a ter acesso a mp3 que têm capacidades 

mais elevadas para que possam ouvir música e desfrutar disso, mas se isso acontecer, como já disse, acho que 

a divulgação devia ser maior para que as pessoas terem maior perceção daquilo que estão a comprar, para 

evitar assim danos. 

S 

Sim, mas eles poderiam criar uma diferenciação nesses produtos. Produzir, por exemplo, uma quantidade 

desses produtos com uma capacidade mais elevada para dar assim oportunidade a pessoas como eu de ouvir 

música. 

S 

Depois mais tarde, até fazer mesmo pesquisas, depois das consequências feitas, claro, mas o limite de 65 dB 

dá para ouvir 8 horas com segurança. Mas, se estiver nos 85, dá para ouvir 10 minutos por dia, e eu não tinha 

noção dessas coisas. 

CT 

Afeta a vida social. Tenho dificuldade em conversas, em não ouvir e nada disto… A nível profissional, posso 

ter mais dificuldade a arranjar algum emprego. 
S 

Não, acima de tudo tem de passar pelo limite sonoro, porque como eu já disse… aliás os danos causados nos 

ouvidos são irreversíveis, porque são células nervosas. O caso dos fones dos ouvidos é o mais grave de todos, 

porque como eu já disse, não há a tal dissipação de energia. A verdade é que os fones externos não causam 

tantos danos, mas os danos continuam a existir e a verdade é que acima dos 85 dB os nossos ouvidos sofrem 

esses danos em qualquer situação. 

CT 

No limite de som, nós podemos ver várias situações do dia a dia em que as pessoas não perdem só audição 

devido também aos fones ou ao volume do mp3. Também há certas profissões em que se perde, como os 

cabeleireiros com o secador de cabelo. Estudos indicam que o tempo não pode exceder as duas horas. Mas, 

afinal de contas, eles estão quase, sei lá, uma manhã ou uma tarde inteira sob esse som. Portanto, devemos 

acabar com este emprego, dos cabeleireiros? E os músicos? Uma profissão tão artística e que muita gente 

gosta. Afinal de contas, a música é uma coisa que nos dá prazer (…) Eles estão sempre expostos a grandes 

intensidades, a níveis muito elevados. Também não vamos acabar com esta profissão. Isto são questões muito 

problemáticas, porque a sociedade tem sofrido um grande impacte (...). 

S 

 Depois, os fones exteriores, se dizem que faz sempre impacte ao ouvido, então é complicado, porque na 

sociedade em que vivemos, qualquer ruído exterior que seja demasiado elevado, nós vamos estar sempre com 

preocupação, e assim às tantas vamos estar sempre a ouvir com proteções nos ouvidos o que começava a ser 

um pouco esquisito, se calhar para alguns. … Uma coisa… Nós temos de pensar que uma pessoa não pode 

ficar surda só por simplesmente ouvir um som forte. Tem de se ver várias consequências. Por exemplo, a 

duração (…) o elevado som e (…) 

S 

Sim, os sons todos altos podem causar todos danos auditivos, mas foi como eu disse, no caso dos fones, (…) é 

mais grave, porque cria uma barreira e não deixa haver dissipação. E, se não há dissipação, os danos causados 

são sempre muito maiores, mesmo com um volume mais reduzido. Acho que é isso que vocês têm de 

perceber. Aqui assim, a questão não é o que é que acontece no ambiente e com os sons que nos rodeiam, 

porque isso não se consegue evitar, mas os fones nos ouvidos nós podemos evitar e podemos reduzir o limite. 

S 

Então, se eu tenho um aparelho que não ultrapassa os 85 dB, e eu, por mero acaso, não estar a ouvir por fones, 

estar a ouvir por coluna, através de uma coluna exterior, e quiser, por exemplo, mais do que (…não se 

percebe) e se houver ruído exterior, será que vou conseguir ouvir tão bem? 

CT 

Então, mas eu acho que existe uma coisa chamada colunas que, se calhar, dá para aumentar o som e há 

programas que, mesmo assim, ainda permitem aumentar o volume dessas músicas.(…) Mas há altifalantes que 

aumentam o som. Por isso, se ligas o mp3 às colunas, nunca ouvirás como se estivesses a ouvir com fones, 

pois há possibilidade de ouvir sempre mais alto. 

CT 
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Mas, por exemplo, uma pessoa como eu [com perda parcial auditiva], para ouvir música com fones, vê-se 

limitada, pois assim não consegue. 
S 

(...) eu percebo isso, mas acho que… quer dizer, isto é uma questão de zelar pela saúde pública. E eu percebo 

que… eu percebo que tenhas perdas auditivas, mas eu acho que, para além disso, se ouvires… se calhar, se 

ouvires para cima de um certo volume, vais poder agravar o teu caso. E depois, para além disso, se calhar, 

podes arranjar outras alternativas. E é a tal coisa, de instituir isto para certos aparelhos auditivos, certo? E no 

teu caso haver outros que te permitam ouvir acima desse volume, porque é um caso especial, mas também tens 

de ter atenção ao volume. 

S 

Se aumentar a divulgação e se se produzir menos estes aparelhos especializados e mais os outros para que 

pessoas como eu, como já referi, possam ouvir música, eu acho que seria justo. 
S 

acho que deve haver uma sensibilização e consciencialização. Mas, a questão é que ainda não existe. E quando 

se começar a fazer, não vai chegar a toda a gente. Nem toda a gente vai ter consciência das consequências que 

pode trazer e o que… eu acho que o que se devia considerar era impor limite agora e, depois desta 

consciencialização chegar a toda a gente e se ter a certeza de que todos sabem as consequências, talvez se 

retirar este limite. 

S 

 O limite, é óbvio que é bom para a segurança (…), para a segurança das pessoas que não têm problemas 

auditivos. Mas, acho que, nos dias de hoje, as pessoas também já estão muito a par disso. E, se nós pensarmos 

bem, se houver ao dispor leitores uns com limite e outros sem limite, se calhar, os sem limite não hão de 

deixar de ser vendidos. São os próprios consumidores... a escolha não deve ser só nossa. Os consumidores têm 

esse direito... de escolha. Os fones de… (…) Nós podemos pensar nisso, nesse assunto… para casos especiais, 

se for necessário, se houver consumidores que peçam esse produto, nós podemos vir a produzi-lo, mas, como 

eu já disse e volto, apelar a que o consumidor tem o direito de saber qual é o produto que quer e (…). 

E 

Tu dizes que já muita gente tem consciência das consequências, mas isso não é verdade. Cerca de 79% dos 

jovens não sabe as consequências que ouvir música alta com os fones pode trazer às suas vidas. E um nº 

importante dos jovens está em risco de sofrer perdas auditivas por causa disso. 

S 

Então, se são cientistas, já devem estar a par do estudo que foi feito antes de um concerto deram aos jovens 

proteções para os ouvidos e avisaram dos riscos para os ouvidos. Grande parte desses jovens, durante o 

próprio concerto, não puseram na mesma.  

CT 

Portanto, (…) eu acho que, mesmo sabendo dos riscos que deles próprios dessa opção e isso que eu quero 

divulgar, que os consumidores têm o direito ao que querem, afinal de contas, eles são responsáveis pela vida 

deles. 

S 

Eu não concordo, porque mesmo dizendo ao meu filho que faz mal ouvir música alta, eu não estou todo o dia 

com ele. Não sei se ele respeita o que eu lhe digo ou não e todos nós sabemos que existem casos de jovens que 

vão a ouvir fones na rua e são atropelados por carros e … eu acho que se não ouvem o barulho que há à sua 

volta é muito preocupante. Eu acho que [o volume de som dos fones] deve ser reduzido. 

S 

Eu acho que os cientistas falaram em informar, que os jovens não estão informados. Se não estão informados 

então para isto, para os cientistas, porque é que não tentam então informar as pessoas? Não é falar de os jovens 

não “tarem” informados, não “tão” informados… se não “tão” informados, têm que informar!  

S 

Se o seu filho… o “tar” sempre com o seu filho… não é “tar” sempre com os seu filho! Acho que essa é uma 

responsabilidade que o seu filho, que você (…), essa é uma responsabilidade do seu filho.(…) É uma criança, 

mas, se calhar, se informar… por exemplo, se não sabe se ele anda sempre com os fones, porque é que não 

pergunta aos professores da escola. Vá à sua escola e pergunte. 

S 

Acho que deve ser a escolha de cada um. As pessoas têm que ser informadas. A sociedade tem que ser 

informada acerca de… das consequências de “tarem” a ouvir música acima dos 85 dB… e depois, cabe a cada 

um ter a sua responsabilidade de tomar as suas decisões, sabendo as consequências. 

S 

A maioria dos jovens não saberem as consequências, não têm noção do nível de som a que estão a ouvir 

música. Eu quando estou a ouvir música não tenho noção se estou a ouvir a 70, se estou a ouvir a 85 ou a 100 

dB. Não faço a mínima ideia. Como é que eu vou saber, como é que eu posso tomar a decisão responsável de 

ouvir abaixo dos 85 dB, se não sei qual é esse limite?(...) Aumentando o volume, nós não sabemos a partir de 

que altura é que estamos a ultrapassar o limite sonoro. 

S 

a informação encontra-se sempre exposta…(…) em manuais (…)aí a responsabilidade do consumidor de ler o 

manual.(…) A informação é exposta, se não lê o manual, (…) a responsabilidade não pode ser nossa.(…)Se 

quer saber essa informação e se está com a preocupação de estar a par dessa mesma situação, deve procurar 

nos devidos locais. Neste caso, é nos próprios manuais de instruções.(…) Quando compras o produto e tens o 

manual à tua frente, a tua preocupação vai ser informares-te. 

S 

Está a dar uma música. Queres aumentar o som. Aparece a barra sonora. Tu não sabes a partir de que ponto é 

que estás acima.(…) O que nós estamos a dizer é que não existe uma marca que mostre que estás acima do 

limite. 

S 

Encontra-se, porque as características do produto têm de estar expostas ao cliente, visto que isso é um dos 

direitos que temos que dar ao próprio consumidor. 
S 
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É uma característica do produto. A partir do momento em que se encontra no produto, é uma característica do 

produto. Qualquer coisa que o produto faça e qualquer característica que o produto tenha, tem que estar 

exposto. 

S 

Todos os produtos a nível nacional, têm sempre…as suas características… tem de estar lá exposto. Se não 

estiver, os jovens podem-se queixar e pode fazer queixa. 
S 

Então, um jovem que use um mp3, tem que andar sempre com o manual atrás para saber que a barrinha 

equivale a um certo… 
S 

O seu filho, por exemplo, está no 7º ano, como já disse. Não anda sempre com os manuais do 4º ano para se 

lembrar das coisas, certo? (…) O jovem vai decorando, o jovem vai aprendendo com a vida, a pessoa vai 

aprendendo com a vivência…Mas, de algum modo o consumidor tem de procurar conhecer as características 

e, através delas, se está interessado, por exemplo, nos decibéis, tem de ir ver até ao … 

S 

Não, desculpe lá, mas o meu filho não tem de estar a decorar “a barrinha 1… é isto, a barrinha 2… é isto”… S 
Aquilo que nós estamos a discutir é o limite dos 85 dB que é quando faz danos, certo? Então, para que é que 

nós queremos saber que cada barra vale x dB, se nós só precisamos de ter o limite que é o 85? 
S 

Quando atingir os 85, o produto deve avisar o consumidor que atingiu o volume para o qual depois…(…) Mas 

o produto tem que avisar. Quando estamos a aumentar o volume, o produto deve avisar que estamos nos 85 

dB. Quem quiser aumentar, aumenta. Quem não quiser não aumenta. 

S 

Os fones sempre tiveram um limite máximo de volume, seja por questões tecnológicas, não sei. E nós só 

temos de diminuir esse máximo de modo a que não haja danos auditivos para ninguém. Com a liberdade tem 

de vir também a responsabilidade e muita gente não é responsável e nós temos de impedir que coisas fiquem 

pior. 

S 

Mas, não ser responsável, afinal de contas, um cientista não é como todos, nem os pais todos. Cada um é 

responsável por ele mesmo. Se aquela pessoa tem as características do equipamento, tem tudo sobre o mesmo. 

Já sabe a partir do momento daquele para a frente, já sabe que está a ultrapassar o limite de saúde… e se 

formos a ver também, a juventude de hoje se pusermos o limite no produto, como o moderador o disse, o fruto 

proibido, eles vão tentar sempre conseguir ultrapassar isso. E o que é que acontece? Esse limite deixará de 

existir. Portanto, a responsabilidade é de cada um e não de uma pessoa, nem de nenhum cientista. 

S 

Se os empresários que fabricam estes produtos não zelam pela saúde da população, alguém tem de zelar. 

Percebe isto? 
S 

Aí, o cientista engana-se. As vendas aumentam consequentemente com o que o consumidor quer. O 

consumidor quer um volume superior a a85 dB, e se eu estiver só a fornecer um produto até 85 dB, esse 

produto deixará de ter vendas… logo, por motivos económicos, eu poderia entrar em falência. 

E 

E, se os seus produtos são bons, vai vender. E 
Não será igual para todos. O limite para um, como eu já disse, o consumidor tem o direito de escolher o 

produto que quer. Nós disponibilizamos o produto. Ele não é obrigado a comprá-lo. Ele só vai comprar se 

quiser. 

E 

Eu percebo perfeitamente os dois lados. No seu caso, quer vender, mas, se quer vender, acho que deve 

divulgar mais. Divulgar o que está a vender como referiram ali… explicitar o que é que estamos a ouvir, se 

ultrapassa ou não ultrapassa, a partir de que altura é que causa danos ou não. 

S 

Estamos agora na situação em que temos de ver o que o consumidor quer. É a tal coisa, nós aqui falamos de 

divulgação dos problemas, certo? Essa divulgação é expondo os problemas de segurança dos produtos. Essa 

divulgação é feita.  

E 

Se o consumidor não pedir… se não houver…se nós não virmos o que o consumidor pede, não podem ser só 

cientistas, tem de ter uma parte de consumidores. Se formos a ver, por exemplo, uma quantidade de pessoas e 

só, por exemplo, duas é que querem, nós não vamos estar a produzir um produto que seja só para duas pessoas, 

pois não é lamentavelmente económico para o próprio produtor. 

E 

Mas eu não estou a dizer para produzir só produtos em exclusivo para mim. É produzir para todos. E 
Não, o que eu estou a dizer é que se produzirmos os dois. Optou-se. Vai produzir os dois. Mas, quando 

produzimos um produto, temos de fazer a uma grande escala, não pode ser a uma pequena escala. E se nem 

todos os consumidores quiserem, se grande parte deles não querem nós também temos de pensar nessa 

situação. E é isso que temos em fase de pesquisa. 

E 

Uma pessoa entra numa pastelaria. Uma pessoa vai lá comprar bolos. Diz que não sabe que vai engordar. Mas, 

não é por engordar, não é por isso que vão deixar de haver pastelarias.(…) Por exemplo, já viram uma caixa de 

tabacos… um maço… uma caixa de cigarros, aquilo diz “Fumar mata”. E eu duvido que alguém ligue a essa 

situação. 

S 

Ia ser bastante difícil venderem produtos com capacidade elevada, mas só nas situações extremas, como é o 

meu caso. Naquelas situações em que é mesmo necessário não haver… ou seja, haver mp3 com limite superior 

a 85. 

S 
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A questão aqui é se nós defendemos o limite de 85 dB ou não. Não é se nós estamos a defender termos lá a 

informação ou não. Nós estamos a… nós, os fabricantes dos aparelhos, defendemos que não deve haver um 

limite. Isso não quer dizer que nós não vamos colocar essa informação ou não. Isso é uma solução diferente. 

Nós podemos colocar ou não a informação… ou seja, nós podemos pensar em colocar a informação. Isso não 

quer dizer que o limite vá ser imposto, porque se todos defendemos que deve haver essa informação, então não 

vai haver limite, porque se houvesse um limite, porque é que ia estar a informação de que não se devia 

ultrapassar o som. 

S 

se os cientistas e os pais querem que haja limite, então não faz sentido que haja informação. Se houver limite, 

não vai ultrapassar. Então não é preciso informação. 
S 

Então, se já existem, qual é que é o problema aqui? Se já existem com 85, passam a fazer todos com 85! S 
Eu acho que é importante haver um aviso de qual é o limite. E se houver uma sensibilização por trás, as 

pessoas chegam àquele ponto e não aumentam, porque sabem quais são os riscos que pode causar a partir 

desse limite. 

S 

Mas, essa sensibilização ainda não existe e, se os jovens não sabem quais são as consequências de ouvir 

música acima dos 85 dB pode trazer às suas vidas, vão aumentar na mesma. E, mesmo que essa sensibilização 

comece agora, não vai chegar a toda a gente. Muita gente vai continuar sem saber quais são os riscos e vão 

continuar a aumentar o volume. 

S 

Sim, mas se nós proibirmos…impusermos agora o limite, não vão poder aumentar, certo? Logo as 

consequências vão deixar de existir. E quando a consciencialização já estiver feita, se calhar já se poderá 

considerar retirar o limite. 

S 

Eu concordo em baixar o limite, mas (…) não digo para baixar para os 85, mas 90. 95, para as pessoas que são 

como o jovem (aponta para o jovem com surdez parcial) poderem ouvir. Mas, nos 85 ter uma marca onde as 

pessoas sejam informadas de que ali é o limite. O limite é só nos 120 ou nos 115 como é agora. 

S 

O meu objetivo, vocês vão-me criticar, mas o meu objetivo é vender o produto. Vocês falam em sensibilização 

civilizada, em as pessoas quererem ou não, isso já não é, creio, responsabilidade nossa, mas sim da sociedade 

em geral. 

E 

O que é que acha que é mais importante – os vossos lucros ou a saúde pública? ET 
Como eu já tinha respondido a essa questão anteriormente, não sei se se lembra, nós estamos sempre 

preocupados com o consumidor, mas o consumidor é que também tem o direito de escolher o produto que 

quer. Isso é responsabilidade não é só por parte nossa. Nós estamos sempre preocupados, é óbvio, com o 

próprio consumidor, mas se o consumidor quer X, mós não temos que lhe dar Y. 

E 

Mas, os aparelhos sempre tiveram um limite. A nossa proposta é só baixar esse limite enquanto não há essa 

sensibilização suficiente para que as pessoas tenham a noção dos danos que causa. 
S 

Então, desde o princípio. Vocês falam primeiro de leis, de seguida falam em consequências e a seguir fala-se 

das pessoas serem sociais, saberem a informação e agora já querem uma lei sem que os consumidores tenham 

nada a dizer sobre esse respeito. 

S 

Os pais têm o papel de informar. A minha mãe avisou-me, a minha mãe disse-me “não fuma, não toma 

drogas…não sei quê”. Mesmo que seja do 7º ano, a mãe serve para quê? 
S 

Se os pais não forem avisados também… eu também não sabia qual era o limite! A sensibilização tem de ser 

para todos. 
S 

Têm que ir procurar. Se “tão” assim tão preocupados, também têm que ir procurar. S 
Têm de ser divulgadas em mais do que um meio de comunicação. Como toda a gente aqui na sala deve saber, 

temos internet, temos a rádio, temos a televisão, temos as revistas, temos as imagens, temos os livros escritos 

por pessoas que querem divulgar as suas ideias, temos apresentações, temos pessoas que vêm às escolas com 

os miúdos apresentar… Eu, por exemplo no meu caso, quase toda a minha vida andaram-me sempre a dizer 

“Fumar mata”. Eu hoje não fumo, mas há pessoas que tiveram toda essa vida, e fumam na mesma. Portanto, 

isso é uma responsabilidade da própria pessoa. Se informar informação, dar informação, peço desculpa, não 

pode ser, não é responsabilidade só nossa. Nós vamos investir, nós temos a literatura, mas nós não temos a 

responsabilidade de ir a todas as fontes divulgar a informação sobre o perigo. Acho que isso tem de ser um 

pouco também mais social.  

S 

Os cientistas querem … mas a reação do consumidor pode ser completamente oposta à que nós estamos à 

espera. Muitos pensam que o consumidor pode reagir bem, ou mesmo que reaja mal vai ter de seguir a lei. 

Mas, hoje em dia, não sei se sabem que existe uma coisa que se chama piratear. Piratear pode fazer dar a volta 

à lei. Dar a volta à lei é fazer downloads de produtos, de… aplicações que aumentem o volume. E o que é que 

isso vai fazer? Vai fazer com que ultrapassem o limite. Portanto, aí é mais responsabilidade do consumidor. 

Mesmo com a lei sendo seguida, o produto… não quer dizer que o produto nunca terá um volume superior a 

85 dB. 

S 

Uma pessoa que vai estar a fazer esses programas para aumentar o som, é porque quer mesmo ouvir mais alto, 

mas, como as pessoas não têm noção, se esses aparelhos não tiverem esse limite, ouvem bem não 

ultrapassando esse limite.(…) é mesmo para todos os aparelhos baixarem o seu limite. Porque há sempre um 

limite. Só queremos que esse limite seja saudável. 

S 
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E além disso, se existem essas leis para o tabaco e para o álcool, é por algum motivo, é para tentar que os 

problemas que essas substâncias trazem para a saúde diminuam, e nós estamos a tentar fazer exatamente a 

mesma coisa. 

S 

Sim, mas se não existir este limite, você não pode dar responsabilidade porque você já está a tirá-la 

completamente. Se você deixa que esses aparelhos vão acima desse limite saudável, uma pessoa não tem a 

escolha de… (...) Mas se a pessoa não sabe que está a pôr acima de 85 dB, como é que ela sabe se está a ser 

responsável ou não? 

S 

Nós temos de ser realistas. Pode haver informação na internet, pode haver informação em todo o lado, mas é 

óbvio que as pessoas não vão ver. As pessoas não vão ver… 
S 

Os consumidores não estão interessados nesse tipo de informação. Se a menina quiser saber de alguma coisa, 

vai ou não vai pesquisar? 
S 

Há muita gente que não tem a noção. Há muita gente que não tem. Há muita gente que não tem a noção. Nós 

não vamos deixar as pessoas agir mal porque não sabem. Quer dizer: se as pessoas não têm a noção de que não 

sabem… por vezes há aquelas que, porque não sabem, não vão pesquisar, a culpa é delas, então vamos deixar 

que as outras façam tudo? 

S 

Está bem, mas nós não temos controlo sobre o limite. E se nós não temos controlo não vale a pena pesquisar. S 

Não, é nos aparelhos que usam auscultadores, fones daquele tipo, é baixar o limite… porque há sempre um 

limite… é só para que seja saudável. 
S 

Sim, tirando aqueles que eram próprios para as pessoas deficientes. S 

Eu não concordo com isto, por uma simples razão. É a mesma coisa que imporem uma lei de apanhar uma 

onda até 0,5 metros e eu quero apanhar maior. (Risos) Isso não me vai dar prazer nenhum! 
S 

O que é que preferes? OK, durante uns anos tens o prazer de ouvir música muito alta e depois daqui a uns 

tempos tens uma perda auditiva de tal tamanho que já não ouves música nenhuma. 
S 

Eu acho que é importante que a informação dos riscos ser feita de forma prática – vocês disseram o exemplo 

do tabaco e do álcool – eu acho que quando uma pessoa compra um maço de tabaco, não vem o manual atrás a 

dizer quais são os riscos do maço de tabaco ou da cerveja…(Vários ao mesmo tempo)…Eu acho que se devia 

exatamente fazer a mesma coisa no caso dos fones. 

S 

Há uma lei. Se tentarem comprar bebidas alcoólicas, vão proibir. E isso vai fazer com que haja muito menos 

gente a comprar bebidas com menos de 18 anos. Há. Se não houvesse essa lei, se calhar havia muitos 

adolescentes a beber e não há… ou há muito, muito poucos. 

S 

Não se consegue impedir que as pessoas ouçam música. As pessoas vão sempre ouvir música. Portanto, tu tens 

de ter qualquer coisa que faça com que as pessoas dentro desse limite possam ouvir música. (…) As pessoas 

vão ouvir música. As pessoas ouvem música no nosso dia a dia e não ficam surdas logo por causa de… ao 

ouvir mp3. 

S 

É claro que não! O nosso objetivo não é proibir as pessoas de ouvir música! As pessoas vão ficar é surdas! S 
Isso [ouvir música alto] é uma coisa que nós podemos controlar. Nós podemos impedir hoje as pessoas que 

ouçam acima dos 85 dB para que não fiquem surdas por causa disso. OK? Agora, se uma pessoa passa a vida 

em concertos… 

S 

E se as pessoas não quiserem? As pessoas não têm escolha? Afinal, há um direito do consumidor e ele tem de 

ter escolha! 
S 

Então, o álcool não está a ser proibido para toda a gente, pois não? É a partir dos 18 anos que a pessoa pode 

comprar! Isto é um limite, OK? Sempre há um limite nos fones… (vários discutem se é 18 anos ou 16 anos o 

limite de compra de álcool; alguma confusão) Isto é um exemplo! 

S 

Neste momento, as pessoas têm opção de escolha. Só que o limite está muito alto. Estavas a dizer que, ao 

baixar, nós não vamos ter opção de escolha. Nós temos opção de escolha, na mesma, só que o limite vai estar 

mais baixo. 

S 

Antes de mais nada, é assim: O valor de 85 dB pode ser comparado a uma situação de barulho até excessivo 

numa autoestrada. Por isso mesmo, uma pessoa que esteja a ouvir os fones a 85 dB… Vocês conseguem ouvir 

perfeitamente a música alta, OK? É esta a questão aqui. Vocês não vão deixar de ouvir a música num tom alto, 

de poderem estar ali a “curtir” o som e não sei quê, OK? Pronto. E já é um limite saudável. Percebeu isso (para 

o empresário)? 

CT 

Porquê os 85 dB e não outro valor? (…) Porquê? Porque é a partir daí que sofrem danos nos ouvidos. A partir 

de 85 dB… Até 85 dB não há danos, pronto. Mas, a partir daí, já há. Portanto, se pusermos o limite a 85 dB, 

podemos garantir que ninguém vai sofrer danos auditivos. 

S 
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Vamos imaginar um situação. Eu estou com os meus fones e estou com um volume assim muito baixinho. 

(sussurrando) Muito baixinho, assim. Mas, depois começa a haver um barulho muito alto, um ruído exterior 

muito alto que eu não consigo, como é que hei de dizer, fazer com que baixe de volume. Tinha fechado as 

portas e não há nada que diminua esse volume. A pessoa… o que é que será a última opção? Aumentar o 

volume. Portanto, eu vou começar a aumentar o volume (...) Imagina agora… Portanto, a pessoa acaba por 

fazer isso, mesmo sabendo dos problemas, certo? E agora, se os 85 dB não chegam para a pessoa ouvir, a 

pessoa quer sentir prazer (...)  

S 

Nós também temos de ter a ideia que esse limite quando for aplicado, vai ser aplicado, quando é aplicado, tem 

de ser aplicado mesmo. Não é só dizer “Ah, a partir daqui…” Como o álcool, não se pode dizer dos 16 para 

cima. Não é dos 16 para baixo. Se a pessoa chegar lá com 14 anos, não se vai dizer “Olha que isso faz-te mal!” 

Não, a lei é aplicada! O que vocês há bocado estavam a dizer é que tem de haver qualquer coisa a dizer que, a 

partir dali…” Não, não é isso que está em causa. 

S 

Mas pode haver situações em que esse limite de 85 dB não seja necessário. E depois vamos ver também é um 

pouco responsabilidade da pessoa. Nós podemos estar a ouvir, por exemplo, 120 dB. Vamos imaginar 120 dB, 

mas por pouco tempo. Eu posso ouvir durante algum tempo, mas depois para e eu fico uma data de tempo sem 

ouvir esse tipo de frequência. (...) Esses danos são causados se for por prolongamento de utilização. 

S 

Eu acho que essa lei se fosse aplicada, e falando no contexto em que estamos, acho iria ser aplicada na EU. E 

um dos princípios da EU é a liberdade. Pronto, e na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, a liberdade 

só funciona e só conseguimos tê-la em democracia se as pessoas estiverem informadas de todos os assuntos. É 

dessa maneira que se consegue… Se as pessoas estiverem informadas sobre os assuntos, só dessa forma é que 

se consegue, toda a gente consegue viver em liberdade, porque, doutra forma, teríamos aqui uma ditadura. E 

acho que esse limite é um bocado por aí. É um bocado limitar as pessoas, é um bocado ditadura. O que eu 

acho que se deve fazer é informar as pessoas, haver uma consciencialização… 

S 

 

Tarefa 2 

As radiações que são emitidas pela antena podem afetar os alunos, podendo estes, por ainda não serem adultos, 

sofrer mais impacte da radiação do que os adultos. Por exemplo, um adulto pode suportar… cerca de 20 Hz 

consegue entrar no cérebro de um adulto através de radiações e neste caso as crianças e jovens, como não têm 

o corpo tão bem desenvolvido como os adultos, entrariam muito mais radiações e poderia afetar em muito os 

alunos quer psicologicamente e fisicamente. 

CT 

Ainda não há estudos consistentes que provem que há uma relação entre o cancro e a exposição a radiações 

eletromagnéticas (REM), mas também não há estudos que provem o contrário. Portanto, nós recomendamos 

que as pessoas partam do princípio da precaução que é, como ainda não se tem a certeza que as REM, e no 

caso emitidas pelos telemóveis na zona das micro-ondas, como ainda não se tem a certeza disso, queremos que 

as pessoas tenham precaução, ou seja, que tentem não estar muito expostas a estas radiações. 

ET 

A associação serve para tratar do bem estar de todos os alunos em causa e cremos que isto [a instalação da 

antena] pode ser favorável durante as aulas por causa do aquecimento.[por permitir a utilização do 

aquecimento nas salas de aula] 

S 

A instalação de uma antena vai permitir que se contribua para o sistema de aquecimento da escola.  S 
(...) a emissão de radiações não é necessariamente tão perigosa quanto isso. Portanto, está um pouco 

mistificada esta questão. É verdade que não está provado que não é nocivo, mas também não está provado que 

é nocivo. As REM na gama das micro-ondas, que são as radiações utilizadas pelos telemóveis, estão 

classificadas pela OMS no grupo 2B, ou seja, possivelmente carcinogénicas. 

CT 

 Essa classificação é um bocado elevada, mas mais por questões legais e não tanto por princípios científicos. 

Ou seja, se se vier a provar no futuro que realmente são carcinogénicas, ninguém pode processar nenhuma 

instituição governamental por não ter tomado medidas ou por não ter tomado as devidas precauções. 

S 

O principal resultado …[dos estudos da DECO]. Foram feitos (...) estudos recentes. As medições da taxa de 

absorção revelam que (…), na taxa de absorção específica (…), níveis muito abaixo dos que são impostos pela 

EU, que são 2 W/kg. 

CT 

A função do nosso produto é neutralizar as radiações emitidas pelos dispositivos móveis. (...) Nós colocamos o 

nosso produto atrás do telefone. (...) o telefone, à partida, produz um campo eletromagnético à volta do 

aparelho, e o nosso produto (...)contém um cristal de quartzo e um chip. O cristal de quartzo "transporta" o 

campo elétrico para um campo magnético, enquanto o chip anula os dois campos transformando-os em ondas 

(...) não prejudiciais para a saúde. 

CT 
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(...) o corpo humano tem sempre emissão de REM que ajudam no funcionamento do corpo humano, ajudam a 

regular os processos bioquímicos que acontecem dentro do corpo humano. Aos alunos estarem expostos a 

estas (...) radiações (...) vindas de fora e com um nível maior de intensidade, podiam "mexer" com as radiações 

que se encontram dentro do corpo humano. Ou seja, várias funções poderiam ficar descoordenadas e (...) 

começarem-se a adaptar à mesma intensidade que vinha lá de fora provocando vários problemas ao corpo 

humano. De acordo com alguns estudos, o facto de isso acontecer podia levar a vários problemas físicos ou 

psicológicos. Em termos psicológicos, as radiações mexiam com a produção de uma proteína que está 

relacionada com o stress, ou seja, as pessoas, ao produzirem cada vez mais essa proteína, podiam andar cada 

vez mais stressadas. Também tende-se a crer que a massiva exposição a estas radiações poderia produzir 

cancros que poderiam levar, em termos de crianças, como não têm o corpo tão desenvolvido como um adulto, 

à leucemia. (...) E também a doenças graves como Parkinson e até Alzeimer. 

CT 

O doutor falou nas REM, mas gostaria de referir que o espetro EM é muito extenso, ou seja, temos radiações 

ionizantes, como os raios X, os raios gama, os raios beta que são realmente nocivas e está provado que são 

nocivas, como temos ondas rádio que estão provadas que não são nocivas e temos ondas (...) as micro-ondas 

que são as ondas utilizadas pelos telemóveis que são ligeiramente mais energéticas que as ondas rádio. Como a 

minha colega da DECO referiu, o máximo que o corpo humano (...) pode aguentar é 2 W/kg e não sei se 

alguém tem a noção de quanto… de qual é que é a emissividade de um telemóvel. 

CT 

Quando o sinal de rede é fraco, os telemóveis (...) emitem na potência máxima. São registados valores entre 14 

e 47 centésimas de W/kg. Contrariamente, quando os telemóveis são utilizados frequentemente, ou seja, o 

sinal de rede é bom, os níveis médios de potência baixam substancialmente e variam entre 11 e 83 milésimas 

de W/kg. 

CT 

Ou seja, como a minha colega disse, 47 centésimas à potência máxima… estamos a falar de um Apple… um 

IPhone 4S, que é dos mais potentes, emite 47 centésimas de W/kg, ou seja, 0,47 W/kg. O máximo que o corpo 

humano deve aguentar é 2 W/kg. Ou seja, está muito abaixo do limite. E com isto, estamos a falar de 

telemóveis, não de antenas. A antena é um retransmissor, portanto, vai ter uma potência ainda mais baixa do 

que a de um telemóvel. 

CT 

A energia proveniente das REM emitidas pelos telemóveis na zona das micro-ondas pode ser absorvida pela 

pele, pelos tecidos superficiais, provoca, pode provocar um aumento de temperatura, porém insignificante, do 

cérebro ou de outros órgãos. Esse aumento de temperatura insignificante, os estudos realizados acerca desta 

relação não são consistentes, como o aumento é insignificante, não se pode concluir que a exposição às REM 

seja nociva para nós, pois há outros estudos que nem sequer registaram o pequeno aumento de temperatura. 

Portanto, daí estarmos ainda nesta dúvida, porque, por exemplo, há cancros… Por exemplo, o cancro de pele 

pode aparecer… Por exemplo, uma pessoa tem uma queimadura e o cancro da pele não quer dizer que apareça 

no dia a seguir, pode aparecer vinte anos depois, e este cancro, o cancro provocado por REM poderá vir a ser 

descoberto só daqui a muitos anos. 

CT 

Há algo que me está a preocupar que é o facto de estarmos a falar de colocar uma antena destas numa escola. 

Apesar de sermos uma escola secundária, temos ao lado uma escola básica. Tal como o físico disse, as 

crianças são as mais suscetíveis a estas radiações, porque ainda estão a crescer. Não há provas de nada e 

estamos aqui (...) a dizer que não há problemas. É isso que me faz confusão. É o facto de, se calhar, quererem 

utilizar as antenas porque realmente (...) vai ajudar a escola economicamente... Mas agora pergunto a todos 

estes que se mostram a favor de colocar a antena: o que é que é mais importante: colocar em risco a saúde de 

crianças que ainda estão a crescer e que ainda podem ter problemas porque não há estudos em concreto ou 

melhorar a escola economicamente? 

ET 

Tem um router, um sistema wireless, desses normais? Sabe qual é a potência do seu router em potência de 

micro-ondas? 0,4 w/kg. Ou seja, é quase a potência máxima de um telemóvel, topo de gama, dos mais 

emissores. 

CT 

 Acho que é seguro dizer que hoje em dia quase toda a gente tem um sistema desses em casa, portanto, está 

constantemente exposto a essas radiações, quer esteja a comer, a dormir, a ver televisão e acho que não é por 

causa disso que agora vai passar a viver numa caverna. 

S 

Mas também não é por isso que podemos meter uma antena destas numa escola, sendo que nós temos aqui 

constantemente alunos que estão expostos a esta radiação. Então, quer dizer que estão na escola, estão em 

casa, vão continuar assim a viver, chegam a adultos … 

ET 

A antena é um retransmissor. Tem uma potência mínima. A antena, tendo em conta os telemóveis mais 

potentes que existem, a antena emite uma potência… uma radiação que é 50 a 100 vezes inferior à potência de 

um telemóvel dos mais fracos a 2,2 cm de distância do nosso corpo. 

CT 

Em relação à sua preocupação de que os CEM podem provocar cancro a crianças,(...) foi realizado um grande 

estudo pelo Instituto Nacional do Cancro e pelo Grupo de Oncologia Infantil que demonstrou que as crianças 

que vivem em casas com elevados níveis de CEM têm uma maior probabilidade de virem a ter leucemia. Eu 

digo leucemia porque normalmente os cancros mais comuns nas crianças são a leucemia e os tumores 

cerebrais.(...) 

CT 
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Portanto, faz-se mais estudos em relação ao aparecimento da leucemia e tumores cerebrais do que outros 

cancros. Mas depois também há estudos que concluíram que há um (...) risco duas vezes maior, mas o 

argumento é sempre o mesmo. Ainda não se tem a certeza de nada. Pronto e às vezes os estudos também 

quando vão para a mão de outras pessoas pode ser um bocado alterado e depois pronto… e depois tiram-se 

conclusões precipitadas. 

ET 

Não, simplesmente não há estudos que comprovam, também não há estudos que dizem o contrário. Não temos 

certeza, podemos avançar, se acontecer alguma coisa no futuro, são só centenas de crianças que ficam mal. 

(Com ironia!) 

ET 

Em relação a isso, acho que devíamos… lá está, partir do princípio da precaução. Só quando tivermos a 

certeza das coisas é que nós devíamos tomar estas decisões. 
ET 

Nós estamos rodeados de objetos de metal, rodeados de telefones, de computadores, tudo… Será que esta 

antena vai-nos afetar ainda mais? Será? Será que nós [não] poderemos talvez criar algo para nos proteger? (...) 

O nosso dever é criarmos alguma coisa para proteger isso.(...)Por isso, eu não percebo porque é que mais uma 

antena vai dar cabo da vida das pessoas (...) 

E 

O que me está a dizer é que se deve montar a antena porque assim vai receber mais dinheiro. E 
O sr disse que a representante da Safespace não faria mal instalar a antena, só para poder ganhar dinheiro com 

isso. Visto que ela vende dispositivos para instalar nos telemóveis, não vai ganhar mais dinheiro por estar a 

instalar uma antena na escola, porque os alunos de qualquer das formas já têm telemóveis, os alunos, os 

funcionários, professores. 

E 

Não têm dispositivo [de proteção] (…) e têm que [o] comprar… e ela não o produz (ironicamente) E 
Tudo bem, mas o que é que a instalação da antena tem a ver com os alunos terem de comprar o produto? 

Podem perfeitamente continuar sem produto. 
E 

Ela acabou de dizer que se comprar o produto é melhor, porque nos protege. Os pais querem o melhor para os 

filhos.(…) ter a antena é mais um argumento para… 
E 

Pois protege. Protege de tudo, não é da instalação de uma antena. Estamos continuamente expostos a estas 

radiações.(…) a antena como (…) o sr engenheiro referiu,(…) emite radiações com uma potência baixíssima. 
CT 

E o que ela vende não ajuda as pessoas? S 
E agora pergunto: será que funciona? Há provas de que funciona? CT 
Então eu pergunto ao físico (...) Que eu saiba, também já houve cientistas que disseram que não é assim que 

funciona. 
CT 

Então, há uns que dizem que funciona e outros que dizem que não funciona. Aí não podemos tirar uma 

conclusão. 
CT 

Tal como, há uns que dizem que a antena irá fazer mal e outros que dizem que não irá fazer mal. Então o que é 

que fazemos? 
CT 

Então, vou dar a minha opinião sobre o uso dos dispositivos, dos aparelhos que dizem diminuir as radiações. 

Acho que não são credíveis porque não são apoiados por qualquer tipo de entidade oficial.  
S 

E o que ainda piora a situação e o mais grave é que o uso dessas capas oferece, capas e aparelhos, oferece um 

efeito contrário, porque (...) têm um efeito contrário, ou seja, aumenta a "propagação" das ondas e muitos dos 

aparelhos e dispositivos que são capas (...) oferecem uma barreira física à propagação das ondas, (...). Eu acho 

que esse aparelho, dispositivo, não é o mais credível. 

CT 

Eu queria fazer uma pergunta à sra (dirigindo-se para a representante da Empresa SS). O que é que é mais 

importante para si – a saúde dos seus clientes ou o dinheiro que ganha ao vender coisas? 
ET 

(...) se eu criei um produto destes, não é porque quero fazer dinheiro. Se isto é para diminuir as radiações dos 

(...) telemóveis, eu vou criar, eu quero o bem. Os meus cientistas disseram-me que estava, que era bom e que 

[era] para avançarmos.  

ET 

Eu não percebo agora… Se tenho outros cientistas contra mim, a culpa não é minha! Peço imensa desculpa, 

estou aqui para promover o meu produto, eu não quero arranjar confusões. Com os outros cientistas deu um 

resultado negativo, a culpa não é minha. Os meus cientistas disseram-me que sim, então avançámos para o 

produto (...) 

E 

O físico disse uma coisa, disse que, como cria uma barreira física, iria aumentar a potência da radiação emitida 

pelo telemóvel, não é? Então, se aumenta… agora para a sra da SS, se aumenta a radiação emitida pelos 

telemóveis, isso quer dizer que se for uma criança a utilizar, é mais suscetível às radiações, e há consequências 

que traz à saúde da criança, isso quer dizer que poderá aumentar o risco de saúde, não é? 

S 

(…) isso vai aumentar a radiação, não é? Em vez de termos as 47 centésimas, será uma unidade, 1 W/kg. Vai 

aumentar. 
CT 

… o dispositivo é muito pequenino, é colocado na parte de trás do telemóvel, não vai provocar interferência, 

por exemplo, como uma capa que envolve o telemóvel. É um dispositivo pequeníssimo. Por isso, a variação de 

interferência que vai fazer não é assim tão significativa 

CT 

E o senhor falou das crianças… as crianças não vão utilizar telemóveis. E acho que os pais têm cabeça 

suficiente para não pôr os telemóveis ao pé das crianças. 
S 

É preciso ver que a sociedade está a mudar. Cada vez mais cedo as crianças usam telemóveis. S 
Então, e o nosso dispositivo serve para proteger das radiações que os telemóveis emitem. CT 
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Eu gostaria que a sra (da Safespace) dissesse… que respondesse à pergunta do Rafa. Já que está mais 

preocupada com a saúde, porque é que em vez de vender, não oferece? 
S 

Primeiro que tudo, os nossos preços são acessíveis a toda a gente. E 
Nós tentamos saber dos casos que existem. Se for um caso muito grave, nós podemos talvez oferecer, mas… S 
Voltando à questão da antena, eu gostaria também de referir que é possível instalar uma antena sem haver 

emissão de radiação para certas zonas da escola, até mesmo para a escola toda, através do local onde se vai 

instalar a antena. Com uma escolha cuidadosa do local onde a antena pode ser instalada, é possível, mesmo 

sem o uso das proteções, conseguir zonas, digamos zonas cegas, portanto, zonas onde não há emissão de 

radiação, apesar de estarem nas imediações da antena. Pode ser também um ponto a discutir mais tarde, caso 

decidamos… 

CT 

[As zonas cegas estariam em](...) toda esta zona (pavilhão D), campos de jogos… onde se pratica desporto, 

porque os alunos vão estar ao ar livre, portanto, estariam mais expostos às radiações, as quais tanta gente acha 

que são prejudiciais; também a parte da escola que fica ao lado da cantina, aquela zona que fica virada para a 

estrada, para a estação e as zonas que seriam mais afetadas seriam talvez o pavilhão desportivo…no caso de 

instalarmos a antena no pavilhão B, seria o pavilhão desportivo, o pavilhão E e uma parte da cantina. Mas, 

como são zonas, edifícios fechados, com paredes, estão isolados. 

CT 

Uma antena tem uma zona de emissão máxima, de emissividade máxima entre os 50 e os 200 m de distância 

daquela antena. Cria uma espécie de anel e essa zona é a da emissividade máxima. (Usa uma esferográfica 

para simular a antena e faz gestos para simular o que explica). A antena tem uma determinada altura. Os sinais 

são enviados para o topo da antena e depois vão ser transmitidos para o solo numa linha mais ou menos reta. 

Portanto, tudo o que fique nesta zona (do lado de dentro do anel)… assim, aqui em baixo, não fica afetado pela 

radiação e fora deste intervalo, a partir dos 200 m, também não será afetado. 

CT 

Então, aqui ao lado temos uma escola básica, não têm crianças dos 10 aos 15 anos? ET 
As pessoas que estariam, como eu já referi, as pessoas que estariam no pavilhão E e na cantina, uma parte da 

cantina, seriam as mais afetadas e as mais expostas, mas, como eu já referi anteriormente, a emissividade da 

antena é mínima e ainda assim, estamos a falar de zonas que estão bem protegidas e bem isoladas. São 

edifícios fechados, estão bem protegidos e bem isolados, portanto… 

CT 

Mas, mesmo que a emissividade da antena seja mínima, ainda temos que considerar a emissividade dos 

telemóveis, que é maior. Por isso, vai ser a soma das duas. (…)Visto que se trata de uma antena de telemóveis, 

temos a intensidade emitida pela antena, mais a intensidade emitida pelos telemóveis. Então, será a soma das 

duas intensidades. 

CT 

(...) a potência emitida por um telemóvel usado com uma rede estável, é uma emissão mínima, uma potência 

mínima que varia entre as 11 e as 83 milésimas. O máximo imposto pela EU são 2 W/kg. E como o 

engenheiro disse, a antena… não sei qual é a intensidade, mas é muito menor que o valor máximo e acho que 

não faria muita diferença. 

CT 

Visto que 2 W/kg não é uma potência elevada, uma centésima poderá fazer a diferença, certo? CT 
Não, mas vamos lá ver. Nós, por exemplo, estamos aqui dentro desta sala. Creio que todos nós temos um 

telemóvel. Pronto. Também penso que esta sala deve ter ligação wireless, portanto, nós estamos expostos neste 

momento a um nível de REM, digamos de micro-ondas, muito mais elevado do que estaríamos… mesmo com 

a instalação da antena… quer dizer, a alteração seria mínima. Convertendo em termos percentuais, nós neste 

momento consideremos que estaríamos expostos a 100% de radiação, tendo em conta o wireless e todos os 

telemóveis, neste momento estamos expostos a 100%, com a instalação da antena, se estivéssemos dentro 

daquele anel, estaríamos expostos a 100,001%. 

CT 

Eu queria perguntar se será que todos estes avanços tecnológicos têm em conta as consequências que podem 

deixar. Tal como foram criados os sprays, que nós usamos, como o desodorizante, e têm prejudicado por causa 

dos CFC’s para a camada do ozono. Neste momento, achamos que este avanço poderá ter vantagens ou não. O 

problema é que mais tarde podem acontecer estas tais desvantagens, depois devemos estar a pensar que, se 

calhar, não devíamos ter cumprido, quando não há conhecimentos certos, mais valia ter um dado certo do que 

estar a avançar para uma coisa desconhecida. 

ET 

(…) você consegue usar o seu telemóvel. A vantagem de ter aqui uma antena seria pagarmos uma renda que 

iria contribuir para uma melhoria do aquecimento (…) 
E 

Com isso, vamos conseguir uma melhor cobertura de rede e portanto também vamos conseguir com que os 

telemóveis não se tenham que esforçar tanto para emitirem sinais, ou seja, ao fazer isso, a potência também vai 

diminuir. Portanto, estes valores dos 0,47 W/kg também irão diminuir. Com uma melhor cobertura de rede, a 

potência necessária para o telemóvel conseguir estabelecer uma ligação vai ser menor. Portanto, também pode 

trazer umas certas vantagens por aí. E gostaria também de pegar na questão dos estudos para dizer que os 

estudos realizados, a maior parte dos estudos realizados foram tidos como… chegaram à conclusão de que as 

REM eram prejudiciais foram realizados ainda na década de 90, no tempo dos telefones, dos telemóveis 

analógicos e não digitais, que utilizavam potências maiores e tipos de sinal e tipos de transmissão diferentes 

dos de hoje em dia. Os telemóveis digitais estão cada vez a usar potências menores e usam sistemas de 

transmissão cada vez mais seguros. 

CT 

Então, neste caso, os nossos colegas seriam as cobaias!... ET 
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Se não formos nós, vão ser outros, porque os estudos têm que ser realizados. ET 

Vamos lá ver. Vamos lá ver uma coisa. Ninguém vai ser cobaia coisa nenhuma. Quer dizer, nestes últimos 

anos já se vieram a fazer e a realizar alguns estudos sobre as REM, ou seja, as micro-ondas dos telemóveis 

digitais, dos telemóveis atuais, nomeadamente houve um estudo de um consórcio de 13 nações que realizou 

um estudo para avaliar os perigos dos telemóveis e não chegou a nenhuma conclusão de que fosse prejudicial 

para a saúde. Também se realizou um estudo nos EUA durante dez anos, que foi de [19]98 a 2008 e não se… 

na generalidade, não houve nenhum aumento na taxa de incidência de cancro na população norte-americana. 

CT 

Está a ser agora realizado um estudo desde 2010 que vai durar cerca de 10-20 anos na população portuguesa. CT 
já várias pessoas referiram, por exemplo, o engenheiro referiu, por exemplo, o serviço Wifi que toda a gente 

tem em casa, e neste caso, nós estamos a falar de crianças e já estão expostas e não é por isso que os pais, 

muitos deles deixam de usar o serviço. Portanto, quer em casa, quer na rua, não é o facto de ter uma antena na 

escola que vai fazer grande diferença, tendo em conta que todos os sítios à nossa volta, em casa, estamos 

constantemente expostos a essas radiações. 

S 

Tendo aquecimento, os alunos vão tirar mais aproveitamento. Já não vão estar preocupados com o frio que 

sentem nas aulas. 
S 

ninguém está preocupado com aquilo que aquele sr disse, que é no fundo a comodidade dos alunos nas aulas. 

Temos que pensar que, no fundo, quando as temperaturas estão muito baixas, muitas das vezes, é difícil dar 

aulas e ninguém referiu isto. 

S 

Mas em vez do aquecimento, as pessoas não podem trazer mais roupa? S 
Então, porque é que a escola, em vez de tratar do aquecimento, não ajuda os alunos carenciados? Se o dinheiro 

que nos dão, dá para aquecimento, há muitos alunos carenciados que podem estar quentinhos dentro da sala de 

aula, saem lá para fora e têm uma casa muito pior do que muitos que estamos aqui. 

S 

Então, temos que instalar a antena de qualquer das formas para obter o dinheiro. Agora se isto é utilizado para 

comprar roupa para os alunos ou para o aquecimento… 
E 

Se é para o aquecimento é para o aquecimento (...) Temos que entender que isto não é assim. Há muitas 

escolas com aquecimento e há insucesso. Nós temos aquecimento, vamos ter sucesso! (com ironia) vamos ter 

20 valores… 

S 

O teu argumento foi que nós teríamos comprar roupa para os meninos carenciados em vez de instalar uma 

antena. Então onde está o dinheiro? 
E 

Mas, isto foi uma simples introdução para chegar a esta conclusão: há muitas escolas com aquecimento e com 

insucesso. Porque é que os alunos nesta escola, com as salas com aquecedores, porque é que os alunos haviam 

de ter mais sucesso? Iam ter 20 valores a tudo? 

S 

Não. Simplesmente dá melhores condições aos alunos. S 
Nas aulas, se tiverem melhores condições, conseguem-se concentrar mais. Fora da escola, os alunos estudam 

ou não estudam, como quiserem. Não é a escola que decide se eles vão estudar ou não. A escola dá o melhor 

que pode para… 

S 

É assim, como sendo estudante algumas salas nesta escola são superfrias e muitas vezes é difícil para mim 

concentrar naquilo que estou a fazer. Mas isto de a antena, o dinheiro, o aquecimento, não está diretamente 

relacionado com o sucesso ou insucesso. Mas, se as pessoas podem ter melhores condições nas aulas e não 

estarem a morrer de frio, porque não? 

S 

Visto que o debate não deu frutos (risos)… não deve ser instalada a antena, porque a saúde está acima de tudo. 

E… acho que é basicamente isto, a saúde está acima de tudo (???) Se querem efetuar estudos, devem fazê-los 

num laboratório que é o local indicado. Não na rua. A saúde está acima de tudo. 

S 

É só a propósito de radiações e com a instalação desta antena. Se em vez de decidirmos instalar uma antena 

com mais intensidade, podemos instalar várias antenas, mas com menos intensidade. O que eu estou a querer 

dizer é: não estou muito de acordo com o facto de ser instalada uma antena, porque os alunos vão estar 

expostos a radiações e… o que eu quero dizer é: mas que se for para tomar a decisão de se instalar uma antena, 

em vez de pensar logo numa antena de grande intensidade, pensar em várias de uma pequena intensidade, 

tendo em conta que as de pequena intensidade conseguem fazer ainda menos mal que um telemóvel a 2 cm do 

cérebro, como por exemplo, nas chamadas. 

CT 

Sim, pode vir a ser uma solução sim, só que tem um ponto: é que, ao instalarmos várias antenas, vamos ter 

então, sendo assim, várias zonas cegas e várias zonas de exposição, enquanto que com uma grande antena, 

temos só uma zona de exposição. 

CT 

Eu estava a dizer que a minha irmã vai deixar de usar telemóvel. Nem sempre temos noção do tempo que 

levamos a fazer uma chamada ou das várias de chamadas que fazemos ao longo do dia. Se calhar, devia haver 

um controlo do próprio. 

S 

(…)mostraram as vantagens da instalação da antena na escola (…) que permitiria o pagamento da fatura da 

eletricidade da escola secundária num montante que deixaria uma boa margem(…)  
E 

que permitiria a utilização de aquecedores em todas as salas de aula nos dias mais frios de inverno.  S 
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Todas as células têm um, têm uma pequena corrente elétrica e têm o seu próprio campo magnético que emite 

radiações à volta de 10 Hz. Qualquer radiação que seja superior a essa radiação que é o caso das ondas rádio, 

causam danos no nosso organismo, porque a alteração… a frequência emitida pelas ondas das antenas faz 

acelerar o nosso metabolismo e podem provocar muitas doenças como Alzeihmer, e (...) diminuição de 

imunidade do nosso organismo. 

CT 

Este tema das REM ligadas às antenas e às radiações dos telemóveis há bastante tempo que tem gerado uma 

certa controvérsia, porque não há estudos… não há resultados concretos (...)dos malefícios que isso pode 

trazer para a sociedade. Há estudos que mostram que a probabilidade de a médio/longo prazo ter efeitos 

cancerígenos (...) há estudos também que trabalhadores destas, destas …. Que estão em contacto com a 

radiação das antenas diariamente são mais propícios a ter problemas de visão, nomeadamente cataratas, mas 

não ainda estudos muito conclusivos em relação a isto. 

CT 

Depende do local que vamos escolher e nós estamos a tentar arranjar o melhor … estamos a fazer um estudo 

do terreno para sabermos o sítio onde a vamos colocar de modo a beneficiar a maior quantidade de pessoas. 
CT 

(...)a Agência Internacional para a investigação sobre o cancro, sem ter certezas absolutas sobre o real perigo, 

muitos especialistas admitem que o uso dos telemóveis pode favorecer ou promover o cancro e realçar as… 

pode promover o cancro. Vários anos de exposi… ao longo de vários anos de exposição. É claro que há 

estudos que indicam que isto pode ocorrer, há outros que não. 

CT 

Mas, como… eu quero deixar já aqui uma frase bem dita “Mais vale prevenir do que remediar”. Temos de ter 

sempre atenção a estas situações, pois não devemos promover este risco. 
S 

(...) é importante acrescentar uns dados aqui à discussão para que se saiba qual é a importância para que aqui 

(…) os nossos produtos. Nós vendemos uma vasta gama de produtos, quer seja para impedir a “toxicidade”, 

vá, das ondas eletromagnéticas que têm um grande efeito em nós quando superior a 10 Hz e vou dar como 

exemplo, por exemplo, a frequência a que as torres base emitem radiação que é 1900 Hz, ou seja, isto é muito 

elevado. E, para evitar isso, os nossos produtos criam uma barreira, uma barreira que é para defletir as ondas 

desta área, ou seja, deixa-nos um pouco mais protegidos. 

E 

(...) muitos estudos realizados mostram que as crianças são mais vulneráveis a radiações das antenas, de 

telemóveis, as radiações que estes emitem, uma vez que o cérebro das crianças encontra-se ainda em fase de 

desenvolvimento, o que, como consequência, absorve muito mais energia no tecido adiposo. E essa absorção é 

muito maior em comparação aos adultos. 

CT 

É referido que os telemóveis têm radiações quase sempre nocivas para nós. Mas, ao colocarmos essa radiação 

dos telemóveis, só é emitida quando estamos a fazer chamadas, mas a radiação das antenas é uma radiação 

constante e, ao estarmos a colocar uma antena numa escola, tal como o médico disse, as crianças são mais 

sujeitas à absorção dessa radiação, até que ponto será seguro ter uma antena destas na escola a emitir radiação 

constante? 

CT 

É importante termos a noção de que estamos a falar das antenas e não dos telemóveis, e outra coisa é a antena 

emite as ondas não na vertical (ilustra com um lápis e fazendo gestos a indicar a direção de propagação da 

radiação em torno do lápis que representa a antena). Se estiver aqui a escola, vai emitir com uma certa 

inclinação. Isto está provado que a escola não vai ser afetada por estas radiações. 

CT 

Vai ser mais baixa, mas vai estar lá e vai ser constante CT 
Mas, está provado, como não vai ser emitida para baixo, porque é sempre emitida assim como eu disse (faz o 

gesto da direção inclinada), é igual a radiação emitida estar perto da antena ou não. 
CT 

Então, esta antena vai ser colocada nesta escola, certo? Não se esqueçam que nós ao lado da nossa escola 

temos uma escola para jovens, ou seja, alunos que são muito mais novos do que nós, ou seja, para eles vai ser 

ainda mais perigoso. Essas radiações, mesmo que sejam feitos cálculos e que essa antena seja colocada no 

meio da escola, vai… as pessoas vão ser atingidas entre os 50 e os 200 m, certo? 

S 

Não é a partir. Esse efeito começa a partir dos 200 ou dos 50 m. Não é aí que são afetadas. CT 
E as pessoas que estão na outra escola vão ser afetadas. S 
isso mediante uma investigação, tem que se colocar a antena numa área preferencial. E, quanto maior a altura 

a que a antena está, maior vai ser o comprimento que as ondas vão ter de percorrer até chegarem (…) ao solo. 
CT 

Mas lembre-se que é importante, é, muito importante que as ondas vão continuar a chegar até aos jovens e que, 

como disse o médico de investigação, vai continuar a atingi-los. 
S 

E uma coisa que também é importante, (…) é que os telemóveis estão ligados diretamente às torres base, isto 

é…(…) e os telemóveis produzem 100 V/m2 e os telemóveis estão aqui mesmo ao lado do ouvido. 
CT 

Mas é só ao realizar chamadas. CT 
Mas, exato, mas repare, as antenas (…) é só 5 V/m2 CT 
Não há nenhum estudo que prove que a radiação feita, produzida pelas antenas cause danos em tecidos a nível 

de cancro em seres humanos. Telemóveis e com crianças, radiações produzidas pelos telemóveis em crianças, 

sim, isso há alguns estudos que provam isso, mas não relativamente às antenas. E nós aqui não estamos a 

discutir o uso de telemóvel na escola, mas sim a instalação de uma antena. 

CT 

Se nós sabemos que a radiação vai ser emitida, a radiação vai ser prejudicial, e além disso, estamos a falar das 

antenas, mas obviamente isso vai ser prejudicial à mesma e, para quê pô-la e, pode ser que a intensidade seja 

pequena, como está para provar, mas para quê pô-la se podemos não pôr nada? 

S 
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(…) se não há estudos sequer, como já foi referido, nós não sabemos os riscos, não acha? Não sabemos, não é 

dizer que não há, nós não sabemos. 
CT 

A maior parte não provam que há ligação, ou seja o mais provável é que não haja ligação, o mais provável que 

não cause… 
CT 

É provável, mas mais vale prevenir… S 
Há aqui um estudo sobre os efeitos da radiação eletromagnética e os resultados vêm em quatro níveis. O 

quatro é o mais perigoso para a saúde e o um o menos. No caso das antenas, o resultado foi o dois-B. O dois-B 

equivale a “provavelmente cancerígeno”. 

CT 

Nós estamos rodeados de prédios. A radiação vai ser refletida e essa distância pode não ser cumprida porque 

existe reflexão da radiação e pode… 
CT 

Mas temos de ter em atenção que mais prejudicial pode ser o telemóvel que juntamos mesmo à cabeça. A 

emissão é quase direta e, ao aumentar o sinal, ao estarmos a pôr uma antena, vai ser … o telemóvel vai ter de 

fazer muito menos esforço, vai estar a emitir muito menos radiação. 

CT 

Pois, por isso é que eu estou a dizer, a antena vai estar sobre a escola. Não vai afetar, a sua radiação. CT 
(…) o telemóvel está mesmo junto à cabeça, ou seja, a radiação vai diretamente à cabeça, contrariamente ao da 

torre que eventualmente pode penetrar e o nível de radiação, eu vou voltar a dizer os dados. É 5 V/m2, o da 

torre, e 100, 100, ou seja 20 vezes mais, 100 V/m2 emitido pelo telemóvel. 

CT 

A [radiação] da antena é constante! CT 
Imagine: uma chamada em média deve demorar uns dois ou três minutos, ou seja, digamos, cinco. Uma média 

de chamadas de cinco minutos. Para a sra ter o mesmo, o mesmo nível de voltagem a passar por si e, tendo em 

conta que, se for contínuo, que não é, porque a torre vai estar muito mais elevada 

CT 

Mas, foram feitos estudos… que essas proteções … nada está provado que essas proteções funcionem. CT 
Não se esqueçam que vocês estão a falar de radiação e do tipo de radiação. Radiação é sempre radiação e vai 

sempre afetar o organismo do ser humano. Independentemente se vai ser muito grave ou não, vai sempre 

afetar. E não se esqueçam… que os alunos, os alunos e todos os que trabalham aqui passam em média 943 

horas num ano letivo. Vão obrigar, ao ter a antena, vão obrigar 500 ou mais alunos, com funcionários e 

professores, 700, a estarem expostos durante uma grande quantidade de tempo a radiação independentemente 

se for baixa vai sempre criar danos. 

S 

Atenção que, ao estar com o telemóvel, como já referimos, a radiação transmitida para a pessoa é muito maior. 

Ao estar com a antena, vai estar a transmitir muito menos radiação, ou seja, vai trazer mais vantagens. E 

assim, estamos a diminuir a radiação transmitida para o corpo. 

CT 

A antena vai diminuir os riscos do telemóvel. Só vai trazer vantagens. CT 
Vai continuar a haver radiação, de qualquer das formas, e os telemóveis com a antena vai ser pior ainda… CT 
Ao estar a por a antena, os telemóveis vão-se esforçar muito menos por arranjar rede, vai transmitir muito 

menos radiação. A radiação mais prejudicial é aquela que está mesmo ao pé da cabeça. 
CT 

a radiação da antena, tu vais estar em contacto com essa radiação diariamente. CT 
O telemóvel é algo momentâneo. CT 
Mas os efeitos do telemóvel em esforço são muito maiores… Ao entrar diretamente para o ouvido, a antena 

ainda vai… 
CT 

Vocês estão a esquecer-se, vocês estão só a pensar na escola em si. Não se esqueçam que isto é uma zona 

urbana. Os jovens, os alunos, os professores, a maior parte vive nesta zona. Sabe que se a antena libertar 

radiação constante, não podemos só pensar na escola em si. Temos que pensar nos prédios, estes prédios que 

vivem aqui à volta, as pessoas vão estar constantemente a receber radiação. Vocês também têm que pensar que 

as radiações… 

S 

não há nada que diga que pode, que provoque cancro mesmo, mas (...) pode promover. É claro, que isso é 

preciso um longo período a estar exposto a esta radiação. 
CT 

E se vocês querem deixar as pessoas expostas que vivem aqui ao pé, aqui ao pé da escola, expostas 

constantemente a uma radiação e, passado daqui a 20 anos, começar a ter, se calhar, alguém, alguns casos. 
S 

Os estudos feitos pressupõem uma utilização diária durante um tempo de exposição de, pelo menos, 10 anos. E 

não há alunos que tenham esse tempo de exposição tão grande na escola. As únicas pessoas que vão ter um 

contacto diário durante mais que 10 anos com essa radiação, vão ser os professores e os funcionários. E os 

vizinhos. Os estudos não são conclusivos. Aliás, a maior parte apontam para não haver um… 

CT 

Não há nenhum estudo superior a 10 anos, porque não há ninguém no mundo… O telemóvel apareceu nos 

finais de 1990. Não houve um estudo logo no início, portanto, até agora, ainda não há nenhum estudo que 

tenha ultrapassado os 10 anos. 

CT 

Eu acho que aqui a questão é: mesmo que não se ponha a antena na escola, nós vamos levar com a radiação. 

Porquê? Porque a FriendPHONE, tendo escolhido este sítio para eles, é o melhor sítio aqui nesta zona para 

eles conseguirem transmitir para o maior número de pessoas possível. E não vamos esquecer que nós aqui na 

escola, nós estamos rodeados de prédios que também são excelentes sítios para pôr antenas que, de certeza que 

a FriendPHONE vai tentar isso, e esses prédios gostariam muito de ter o seu condomínio pago, não é? Por 

E 
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isso, não sei até que ponto é que… (alguma reação/confusão) E, só mais uma coisa, e nós levaríamos com a 

radiação à mesma. 

Todos os dias estamos rodeadíssimos de objetos que emitem radiação que são muito mais problemáticos, 

como por exemplo, os roteadores do WiFi. 
S 

O que a minha empresa está aqui a fazer, o papel da minha empresa é vender estes produtos (…) Nós temos os 

melhores técnicos do mercado em termos de investigação eletromagnética, 
E 

Então, o nº de utilizadores de telemóvel tem vindo a aumentar cada vez mais e se o nº de utilizadores de 

telemóvel aumenta vão ser precisas mais antenas para transmitirem para haver rede em todo o lado. Então, se 

esta é uma zona preferencial, porque não instalá-la aqui? 

S 

Pois, e ao mesmo tempo vamos estar a proteger os jovens da escola, porque como já referi, não vai afetar a 

escola. 
S 

Então? Deixas toda a gente protegida – Não pões a antena! S 
Como o meu colega já disse há bocado, a melhor maneira de evitar que o telemóvel se "esforce" de maneira a 

ir buscar radiação é criar vários pontos, porque, ao criar vários pontos, vocês vão estar a impedir terem ali as 

ondas a passarem sobre o nosso cérebro. Vocês não estão a perceber a problemática que isto é! 

CT 

Então, a solução é, como já referi, pôr a antena para diminuir a radiação para os alunos, como eu disse. Que, 

como vocês disseram, são os mais afetados porque são os jovens, não é? 
CT 

Então, se tem de haver rede, ou vocês são a favor de que não haja rede em todo o Portugal? Se tem de haver 

rede, então vamos pôr num sítio que não afete os jovens que são os mais afetados. Ou afetamos os jovens ou 

afetamos os mais adultos. Se são os jovens que se afetam mais, mais vale proteger os jovens. Ou proteger os 

jovens ou não proteger ninguém. 

S 

Volto a repetir. Mas isso afeta a Padre … (escola ao lado). Não afetamos os da L…, afetamos os da Padre! ET 

Quanto menos sinal, mais se esforça o telemóvel! Muito mais radiação tens junto à cabeça. CT 

Mas é algo momentâneo! CT 
Quanto maior é a distância destas radiações ao nosso corpo menores vão os efeitos e se as radiações, como 

vocês já disseram, são muito maiores quando há menos rede estão mais próximas de nós, logo os efeitos vão 

ser maiores. Por isso mesmo, coloquemos uma antena, porque as radiações vão estar a uma distância muito 

maior de nós, não vão estar em contacto direto com o cérebro. Os efeitos não vão ser melhores? 

CT 

E aliás, ao utilizar mais antenas, vai acontecer uma coisa que vai ser muito melhor, porque o nível de radiação 

que elas vão emitir vai ser muito menor porque há muitas mais, o nível de "esforço" que os telemóveis vão ter 

de fazer para ir "buscar estas ondas" vai ser muito menor porque existe muito mais sinal e assim vamos estar a 

melhorar, vamos estar a melhorar, vamos ter muitos mais retransmissores na mesma área. Não vamos ter de 

usar o telemóvel aí à procura de rede tão longe. 

CT 

Falta acrescentar que os prédios aqui à volta não vão ser afetados por essa radiação, dado que a radiação incide 

para baixo. Os andares mais altos não vão receber essa radiação, bem como ali, em certas zonas da escola, se a 

antena for colocada mais do lado do Pavilhão A.  

CT 

Acho que é importante definir então onde é que vai ser colocada essa antena, porque quando o Presidente da 

AE propôs a colocação desta antena, disse que seria no Pavilhão E e acho que chegámos à conclusão de que 

isso ia ser prejudicial 

S 

Seria no E, mas elevada. Não é ao nível. É em cima, para que a radiação … CT 
? Por isso mesmo que continuo a achar que é importante proteger, porque as crianças passam bastante tempo 

na escola. Isso é verdade, as crianças passam imenso tempo na escola e nestas idades que eles estão, ainda com 

o cérebro em desenvolvimento  

S 

como vocês já disseram, elas [radiações] podem influenciar as emoções, os estados emocionais, podem 

influenciar com doenças mentais… Mesmo sendo tão pouca esta radiação, é importante proteger na mesma 
CT 

Como o Físico disse, as nossas células têm um campo magnético próprio e, ao sermos expostos a radiações 

com outras frequências, estes campos vão alterar e isso vai interagir com o equilíbrio do nosso corpo, o que 

vai levar, às vezes leva à produção de várias hormonas que vão prejudicar o campo emocional do nosso corpo. 

CT 

Ao estarmos a pôr a antena na escola, vamos diminuir as radiações na escola por parte dos telemóveis que são 

as que mais afetam. 
CT 

É preferível ter uma antena longe  S 
Mas o sinal do telemóvel vai ser muito mais prejudicial. S 
O telemóvel… Calma! Tenho aqui um gráfico de… em que a parte mais escura é a radiação que emite 

normalmente e esta aqui é quando emite no seu esforço máximo. Ao estarmos a fazer com que não se esforce, 

ao estarmos a pôr uma antena, vamos fazer com que a radiação emitida seja muito menor. 

CT 
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E temos de pensar que … vocês agora estão a pensar nos jovens. Vocês pensem também nas pessoas que não 

estão a par disto, podem não ter a ver com este pagamento desta antena na nossa escola e que vivem aqui 

rodeados, vivem aqui nesta zona, e não nos podemos esquecer dos prédios que estão aqui. Não serão também, 

ao mesmo tempo também acabam por sofrer as consequências quando não têm nada a ver, se calhar, com a 

situação que a escola teve… 

S 

 [Sem a antena] não havia sinal e os telemóveis fariam maior esforço… CT 
Se virmos o limite implementado pela EU, as antenas estão muito abaixo desse limite, eu sei, eu sei isso tudo, 

mas eu não estou a referir o limite implementado. Eu estou a referir as consequências que isso pode trazer à 

saúde pública. 

S 

Ele voltou a referir a questão das pessoas que estão a viver nos prédios levarem com a frequência diária, com a 

radiofrequência da antena. E eu volto a colocar, volto a dizer o que disse há bocado. Se a Friendphone não 

conseguir colocar a antena aqui na escola, vai haver algum prédio aqui que está à nossa volta que vai aceitar 

ter a antena mediante o pagamento que a Friendphone, em vez de fazer aqui à escola, vai fazer a esse prédio e 

ninguém nesse prédio não ter de pagar a luz de escada, não ter de pagar elevador, não ter de pagar 

condomínio.  

E 

Algum prédio vai aceitar isso e ainda vamos levar com a radiação que ainda é pior, que já vai estar mais 

afastada aqui da escola e os prédios à volta vão levar também com a radiação. E os estudantes aqui da escola 

vão continuar a passar frio. 

S 

Eu tinha uma pergunta para o representante da DECO. Se referiu que as radiações emitidas estão abaixo do 

limite. Esse limite é o considerado seguro. Então, porque é que estas radiações… porque é que está a defender 

que não podemos pôr a antena? 

S 

Eu estou aqui para o bem do consumidor. E se estes testes das consequências que estas radiações podem trazer 

para a nossa saúde não são assim tão conclusivos, nós devemos jogar pelo seguro. Tal como o médico há 

bocado disse, mais vale prevenir do que remediar… daqui a uns anos as pessoas estarem a sofrer as 

consequências destas radiações… 

S 

Eu tenho conhecimento de um estudo que durou 10 anos e em que não encontraram qualquer tipo de relação 

com as radiações e com consequências relacionadas com cancro ou com tumores ou qualquer outro problema! 

Então, como é que pode dizer que isto pode trazer consequências para a nossa saúde? Isto é uma exposição a 

longo prazo! 

CT 

Radiação é sempre radiação. Depende da intensidade, mas é sempre radiação. CT 
Então quer acabar com os telemóveis, quer acabar com tudo? Está exposto a radiação! (…) Então vamos evitar 

tudo o que é radiação causada por nós? 
S 

O hipotálamo é uma região do cérebro onde se dá informações para que se forme diferentes (…) hormonas e 

esta proposta que agora é apresentada pela Friendphone que acho que é uma oportunidade que a escola não 

deve perder, porque vai ter muitos benefícios, como reduzir a força que os telemóveis vão de fazer para irem 

buscar rede e, veja, se nós diminuirmos essa quantidade de energia que vai ser necessária, o nosso cérebro vai 

ter que lidar com muito menor quantidade de radiação e vocês, enquanto investigadores, têm de ter essa noção. 

CT 

Eu não sei como é que são feitos os contratos com a Friendphone para colocar a antena na escola. Mas, porque 

não fazer um contrato, por exemplo, nós aceitamos durante um x período de tempo, víamos os danos causados 

não só na escola mas, como estavam preocupados com a zona exterior à escola, e aí avaliávamos os riscos e os 

benefícios e aí podíamos ter uma melhor opinião se queríamos continuar com a antena ou tirá-la. 

S 

Sim, nós estamos dispostos a aceitar o facto de não pôr essa antena para sempre, vá, mas o problema é: se os 

estudos de vários cientistas não chegaram a conclusão, como é que vamos chegar às conclusões da população 

em redor da antena? 

CT 

Avaliando se há pessoas, se por exemplo nós sabemos a quantidade de pessoas que teve cancro ou cancro 

cerebral nos últimos 5 anos e nos próximos 5 anos avaliamos se essa quantidade de pessoas aumentou ou se 

manteve. 

CT 

E entretanto mataste não sei quanta gente porque… Vais matar gente para descobrir se vais matar ou não mais 

gente. 
ET 

Em relação ao que dissemos, quero lembrar que tenho um estudo feito nos EUA, [divulgado] pela CNN que 

mostra como o nº …. Isto é o número dos utilizadores de telemóveis nos últimos anos que, como podem ver, 

aumentou exponencialmente e este é o nº de novos diagnósticos de cancro no cérebro. Como podem ver, 

diminui, ou seja, não podemos concluir que os telemóveis diminuem o cancro no cérebro, mas podemos 

concluir que os telemóveis também não aumentam o cancro do cérebro. 

CT 

Quando estamos a usar o telemóvel, as radiações vêm diretamente para a cabeça. As da antena vão-se 

espalhar. 
CT 

Mas é constante! É diferente. A do telemóvel é só por alguns segundos. CT 
O telemóvel vai fazer muito mais esforço sem a antena. CT 
Mas, tem que haver valores, tem que haver estudos. Temos que saber isso. Temos que saber isso antes de 

poder decidir. 
CT 

Aquele senhor estava a dizer que íamos matar pessoas para testar o risco das antenas, mas como é que são 

feitos os estudos? Não são a matar pessoas? Não são a expor pessoas à radiação? 
ET 
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Os estudos são feitos com as coisas que acontecem no dia a dia. Não provocamos, tu não provocas, tu não vais 

dar veneno a pessoas para testar se elas morrem ou não! 
ET 

Isso é mentira, porque há um estudo que foi feito com uma senhora grávida que foi exposta diariamente a 

radiações eletromagnéticas para ver se o filho teria ou não problemas como cancro infantil. E foi feito esse 

estudo e foi exposta a radiação, porque só ao expor a pessoa à radiação é que vamos ver as consequências! 

ET 

Visto como isto é um problema muito controverso (…) em que há melhoramentos (...) em certos casos e 

podem ocorrer problemas noutros, não era mais fácil expandir esta informação até à área em que a antena 

consegue captar, e perguntar e falar com as pessoas desta urbanização, desta localidade, se concordam, (...) 

S 

Respondendo ao sr. Engenheiro e ao Médico, eu sou da DECO e quero o melhor para o consumidor. Então, 

porque não a Friendphone fazer um inquérito à comunidade para ver se haveria interesse ou não… 
S 

Mas tem que se informar a comunidade, não só a escolar, mas também (aponta para os prédios em frente à 

escola) 
S 

Mas se o objetivo é diminuir a radiação!... S 
O senhor quer pôr a antena. O que eu estou a dizer é informar, antes de pôr a antena é informar a população. 

De acordo com o interesse, sim ou não, por parte da população… 
S 

A [intensidade da radiação emitida pela] antena é vinte vezes inferior à dos telemóveis. CT 
Então é assim. Vemos que o nº do esforço normal é, pelo menos, 10 vezes menor, certo? Então, se é 20 vezes 

maior, o telemóvel ao ouvido, 20 vezes maior vezes 10, é 200 vezes maior no esforço máximo. Vai ser muito 

mais exposto à radiação. O objetivo não é diminuir a radiação? 

CT 

Eu tenho uma pergunta a fazer. (para o Físico) Você costuma usar telemóvel? S 
Então, se costuma usar o telemóvel está-se a expor às radiações emitidas pelo telemóvel. Se esta zona aqui não 

tiver uma rede forte, sabe que essas radiações "vão ser maiores". Já se chegou a essa conclusão. Então, porque 

é que é tão contra a instalação da antena se isso só o vai beneficiar? 

CT 

Porque prefiro ligar o telemóvel sabendo que estou a ser mais irradiado do que estar no próprio sítio e saber 

que não [tenho controlo na radiação que está a ser emitida]. (...) Eu não posso fazer nada para que a radiação 

da antena páre. Porque o telemóvel eu consigo controlar… 

ET 

Então, mas essas antenas existem. É impossível tirar as antenas, estás a perceber? CT 
Mas, isso é o que eu posso fazer. Se eu não quiser sofrer os riscos com o telemóvel, desligo o telemóvel e fico 

descansado que, independentemente das radiações todas que estão à minha volta, sei que, pelo menos, da 

minha parte posso ter controlo que … 

ET 

Mas, essas antenas existem e se essas já existem e ainda leva com a do telemóvel com um sinal fraco, é muito 

maior do que se instalar aqui uma antena. Percebe? 
CT 

Eu queria dar um exemplo. É um exemplo que pode parecer um bocado absurdo ao início, mas depois 

entende-se. Por exemplo, um soco. Se eu desse um soco muito forte no braço, dói, mas acabou. Um soco. 

Agora, vamos dar um soco 20 vezes mais fraco, mas constantemente. Vai chegar um momento, vai chegar um 

momento que vocês até vão chorar que páre. Porquê? Porque a dor é constante. É uma dor constante. De 

início, vocês… é aqui uma palmadinha nas costas, quase. É quase uma festinha. É que não sentem. Mas, 

passado algum tempo, vocês vão começar a sentir. Aí está, a longo prazo, pode não ser 10 anos, mas pode ser 

20 anos. Passado daqui a 20 anos. 

S 

Mas as pessoas… Você estava a dizer que você desliga o telemóvel. As pessoas, hoje em dia, não vão ver as 

horas e… desligar o telemóvel, ver as horas… desligar o telemóvel. 
S 

Os telemóveis, hoje em dia, têm um amplificador. Há a acrescer que os telemóveis, hoje em dia, têm um 

amplificador que amplifica o sinal, quer de entrada quer de saída. São daqueles amplificadores inteligentes que 

começam a amplificar a partir de uma certa quantidade de frequência que está a entrar e, por isso, se nós 

limitarmos,  

CT 

mas eu só quero informar o consumidor que vai estar… uma pessoa tem que estar informada, não só dos 

riscos, mas também que vão estar sob radiação constante 
S 

Nós não somos contra informar as pessoas, mas nós vamos diminuir a radiação. Nós vamos dizer assim: Ah! 

Nós vamos diminuir a radiação. Não se importa? 
S 

Há pessoas que têm pacemakers. Os pacemakers são influenciados pela radiação. CT 
A minha preocupação agora é as pessoas saberem o que é que vai acontecer não só a própria escola, que a 

escola afinal de contas está a escrever um contrato, está a negociar um contrato, a escola estar a saber a par de 

toda a situação, mas a própria urbanização. É isto que eu penso. Pode acontecer a urbanização não querer 

opor-se a isto e isto e eles terem toda a razão de se querer opor a isto, visto que nós sabemos há aqui prédios 

mesmo aqui ao lado que vão estar expostos a esta situação.  

S 

Uma espécie de um referendo. S 
Mais tarde ou mais cedo, vamos precisar de mais antenas de telemóveis. A tecnologia está cada vez a evoluir 

mais. Então se não tivermos já uma na escola, mais tarde ou mais cedo vamos ter uma já ali e acho que os 

efeitos vão ser iguais ou... Mas não é hoje e amanhã e é sempre assim. 

S 
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(...) gostava que tivesse comparecido alguém da representação do Conselho de Pais, também sobre este 

assunto, visto que são eles que são também os grandes responsáveis pelos jovens que se vão encontrar nesta 

situação. Muitos deles são menores. Todos sabemos que estamos aqui, agora perante esta discussão, grande 

parte deles são menores e eu queria era uma divulgação que as pessoas soubessem se vai ser um melhoramento 

para a escola ou não. Se for melhoramento, ótimo. Se não for, … O que eu quero é que haja uma divulgação, 

visto que as pessoas devem estar cientes que nós não nos podemos responsabilizar pelo resto da urbanização e 

temos de entender isto, porque cada um é responsável por si mesmo, podemos dizer assim. 

S 

, tendo em conta a altura estipulada para as torres, o maior risco acontece entre os 300 e os 400 metros. Entre 

os 300 e os 400. Isto é um documento da EU. 
S 

– Mas, por isso, as zonas que devem ser debatidas e onde a minha empresa terá maior incidência nem sequer 

vai ser muito próximo da escola. Entre os 300 e os 400 metros.(...) No Cacém há uma torre de 

telecomunicações, há uma torre de telecomunicações que está a 300 ou 400 metros da escola. Pronto. É só 

isso. (Alguém contesta). Não, mas está a 300/400 metros da escola e é a zona preferencial dos danos. Além no 

Cacém… 

CT 

Oh, pá, não está a 300/400m. CT 
Tal como já disse, eu concordo com a colocação, mas com a informação que… S 
As pessoas têm de saber a que é que estão a ser expostas. (Algumas interrupções por parte de outros) Eu não 

acho. Eu acho que deve se fazer … as pessoas têm de saber quais é que são as opções de escolha e depois, mas 

já informadas, as pessoas têm de ser informadas. Faz-se uma campanha e vê-se o que é que as pessoas no 

global… 

S 

A minha questão é esta, é os custos. Quem é que ia pagar essa divulgação, quem é que ia pagar esse referendo. 

É o sr que vai pagar isso do seu bolso? Para uma antena? Para pôr uma porcaria de uma antena? Já vamos num 

referendo? Já não digo nada. 

E 

Então, a decisão tem de ser tomada e se nós vamos fazer um referendo de cada vez, então para que é que 

existem os políticos? Os políticos estão na Câmara, temos a Câmara de Sintra, temos ainda o governo regional 

(Junta?) e temos ainda o governo que está em Lisboa e é para isso que eles servem. Nós escolhemos essas 

pessoas e nós não temos de fazer referendos. 

S 

E se as pessoas não concordarem, se as pessoas lá de fora não concordarem com a antena? Quem é que vai se 

responsabilizar? Se puserem a antena e ocorrerem mais tarde as refilices (…) quem é que se vai 

responsabilizar? Não é a escola! 

S 

Nós estamos a dizer: informar as pessoas que vamos colocar a antena. As pessoas que forem contra isso, 

façam alguma coisa. Falem. 
S 

Só gostava de saber nessa primeira fase da divulgação… Tenho várias questões. Como é que essa divulgação 

ia ser feita? Quem é que iria pagar essa divulgação? Quem é que seria responsável por essa divulgação e, se 

nessa divulgação nós víssemos que a população aqui da freguesia de Rio de Mouro era contra, imaginemos 

esse caso hipotético, não é?, a Friendphone não ia emigrar para outro país fazer negócio noutro país. Iria com 

certeza arranjar outro sítio aqui para pôr a antena, nós iríamos levar com a radiação à mesma e os alunos iriam 

ficar com frio. O que é que…? 

E 

Eu continuo a não perceber porque é que não há aqui uma posição mais consensual, até porque há benefícios. 

Não iam ser tão afetados pelas micro-ondas como se fosse instalada noutro prédio aqui da área, iam estar a 

beneficiar, iam estar a ganhar o dinheiro da renda que depois podia ser gasto em aquecimento, e outras coisas 

que eu não creio que o dinheiro da renda seja assim tão baixo que só dê para pagar o aquecimento.(...) 

E 

as nossas empresas (aponta para o engenheiro) estão a trabalhar num consórcio para fornecer o máximo de 

segurança aos alunos desta área que depois possivelmente pode-se alargar, se houver uma preocupação 

generalizada aqui na área, a outras partes e … nós também… as nossas preocupações são as vossas 

preocupações! 

S 

É assim, a nossa empresa está disposta a fazer essa informação, mas não vamos ser nós a assumir os custos. E 
Pegando nessa ideia de que primeiro se faria a divulgação, como é que essa divulgação ia ser feita? Quem é 

que ia pagar os custos dessa divulgação? E quem é que iria ser responsável por essa divulgação? 
E 

E quem é que iria ser responsável por essa divulgação? S 
se isto fosse avante, a minha empresa não se importaria de disponibilizar alguns flyers ou panfletos ou pela 

internet aqui na área e se nós temos um conhecimento um pouco superior e se as pessoas também têm 

conhecimento. 

S 

Eu tenho uma pergunta. Nós vamos estar a receber… a escola vai estar a receber o dinheiro da antena daquela 

empresa e depois vai ter que gastar esse dinheiro todo naquela empresa a defender os efeitos da antena. É isso? 
E 

O que nós estamos a pensar fazer neste momento é trabalhar num consórcio para chegar a uma conclusão, para 

resolver o problema, mas só há benefício para aquela empresa [Friendphone] e para a minha também, claro, se 

isto for um contrato a longo termo, porque estar a gastar dinheiro com equipamentos que vão ser desativados, 

digamos, num espaço de 5 anos, a empresa não chega a ganhar, não chega a tornar o negócio rentável. 

E 

Até que ponto é que a informação não deve ser para impedir que as pessoas não passem tanto tempo com os 

telemóveis e que os usam tanto, em vez de estarmos a divulgar para a antena? 
S 
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Tarefa 3 

[o ministério da saúde, através da sua direção geral, pretende inspecionar as casas com bebés]para minimizar 

os riscos e os perigos, porque têm acontecido vários acidentes com intoxicações nas crianças entre 1 aos 4 

anos…  

S 

Em certa parte, eu concordo em fazer isso, mas apenas com as pessoas que aceitam (...) porque há pessoas que 

não querem que invadam, entre aspas, a privacidade delas na casa delas e acho que as pessoas que são a favor 

deste projeto, que é para ficarem cientes dos perigos que têm nas próprias casas, nem todas as casas são iguais, 

as pessoas que estão a favor… pronto, avançam com o projeto, vão a casa dessas pessoas e as pessoas que são 

contra têm outra maneira de pensar, se calhar prefeririam que fizessem… informassem doutra maneira… ou na 

televisão ou no jornal ou mesmo por panfletos, e não queriam que invadissem a privacidade delas na própria 

casa. 

ET 

Acho que, se fosse implementada uma lei que obrigasse as pessoas a receber os tais profissionais para avaliar 

as condições da casa, as pessoas, se estivessem contra, acabavam por não ligar muito àquilo que lhes iam 

dizer. (...) se as pessoas forem negligentes ao ponto de não querer que fossem avaliar as condições da casa 

para preservar a segurança dos filhos, também iam ser negligentes ao ponto de ignorarem as informações que 

lhes dariam se fossem obrigados a receber os profissionais na sua casa. 

S 

(...) acho que deveriam (…) experimentar fazer isso em (…) em alguns agrupamentos e ver a percentagem de 

pessoas que adeririam e perceber (...). Se a maior parte das pessoas aderisse, não seria preciso implementar 

uma lei que obrigasse as pessoas a receber os tais profissionais.  

ET 

Agora se quase ninguém… pronto, se a percentagem fosse mínima, das pessoas que aderissem, aí, 

provavelmente teria de ser implementada uma lei para a segurança das crianças. 
S 

Mas, isso pode não ter a ver com a negligência das pessoas. Há pessoas que podem não querer [aderir] este 

projeto não só por pensarem que já sabem tudo ou que têm tudo organizado…[mas por] não quererem deixar 

as pessoas irem lá a casa por, sei lá, terem vergonha ou… por não quererem mostrar a casa, por se calhar a 

casa não é tão boa ou… 

S 

E a vergonha vai superar a segurança dos filhos! ET 
Mas eles (…) vão mostrar a casa a um profissional que está lá para avaliar não a arrumação da casa, mas as 

condições que têm para ter uma criança. 
ET 

Visto que haveria pessoas contra e haveria pessoas a favor, não estaria a contrapor os direitos humanos 

segundo o artigo 26ª, 1º ponto, (…) “A todos são reconhecidos os direitos à reserva da intimidade da vida 

privada e familiar”. Portanto, segundo este artigo, se as pessoas não quiserem receber as pessoas em casa, não 

precisam de receber, mas não seria uma mais valia recebê-los porque nem todos os pais estão informados? 

ET 

Por isso, é que eu disse que deveria fazer-se a tal sondagem num número significativo de famílias e ver, se a 

maioria adotasse essa medida, aí não valia a pena estar a obrigar as pessoas a receber gente em sua casa. 

Agora, se uma minoria, só uma minoria aceitasse, aí sim, porque as crianças também têm direitos. Certo? 

ET 

Claro que estaríamos a violar, em parte, os direitos dos pais de não quererem mostrar a sua casa, só que 

também isso poderia levar a continuar a estar um número elevado de acidentes infantis devido a ingerir 

produtos tóxicos e mesmo bater em móveis (…) 

ET 

Pronto, não só a arrumação dos produtos, mas também proteções nas esquinas dos móveis, fechaduras nos 

armários, mesmo onde estão os talheres e tudo mais… 
CT 

E não seria possível implementar outra medida em vez de… porque poderá haver pessoas que não aceitem. 

Então, não haveria outra medida a fazer para que se chegasse na mesma às pessoas e para que elas 

conseguissem ouvir? Alguém tem alguma sugestão? 

ET 

Haver programas… por exemplo, na televisão…Pôr televisões, anúncios, telejornal, por exemplo. Dar a 

conhecer às pessoas também por jornais e pela rádio. “Adverter” às pessoas… “adverter” o perigo da casa 

sobre os xaropes, sobre os detergentes e assim, que podem… que têm um grande perigo para as crianças. Não 

é preciso necessariamente (...) pessoas a ir à casa das pessoas ver se está tudo em ordem ou não, mas podiam 

passar a mesma informação pela televisão para que as pessoas ficassem devidamente informadas. 

S 

O problema é que a maior parte das pessoas não liga nem a anúncios de televisão, nem anúncios de rádio, 

muito menos em panfletos nem anúncios em cartazes. 
S 

(...) nós não podemos implementar [algo]que diga que as pessoas são obrigadas a (...) aceitar pessoas na sua 

casa a analisar, porque estamos a ir contra uma outra lei que é a liberdade da reserva da intimidade da vida 

privada e familiar (...) Portanto, nós não podemos implementar uma lei, indo contra outra.(…) também temos 

que ver o que é que é melhor e é aí que se torna difícil, é encontrar um consenso e ver o que é que vamos 

fazer. 

ET 

 Seguindo estas ideias, o melhor seria realmente fazer com que as pessoas realmente ouvissem e prestassem 

atenção. 
S 

O telejornal, como disseram. Ou então as pessoas que aceitam que vão lá a casa mandarem uma carta…(…) só 

se for uma reportagem, por exemplo a mostrar factos reais (…)  
S 

Se vamos olhar ao trabalho, também nunca chegamos a lado nenhum. (…) Se queremos alguma coisa (...), há 

que trabalhar. É pelo bem do país. 
S 
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E também temos que ver quem é que aceita e quem não aceita. Não podemos fazer sem o consentimento das 

pessoas. 
ET 

E há que ver ainda a manutenção da liberdade.  ET 
(...) se fôssemos para o telejornal íamos mostrar factos. Li aqui num texto (...) houve vários acidentes no ano 

passado, no ano passado não, 2007… (...) Nós podíamos no telejornal mostrar isso, e mesmo esses pais 

negligentes, inconscientes daquilo que estavam a fazer… eles são humanos e também… 

S 

Nem toda a gente vê o telejornal, isso eu te garanto. A minha mãe, coitada… S 

Não, precisamente… Mas é que eles veem de onde é que aquilo [a carta] vem e veem do que é que aquilo 

trata.(...) No início da carta, é suposto estar lá a informação do que é que a carta trata e se as pessoas virem, 

podem simplesmente não ligar. “Pronto, é isto… então…” (faz gesto de quem não dá importância) 

S 

Vem do governo. Vai para o lixo? ET 
A única coisa é que a nossa população não está preparada para isso. A única coisa que vão ver é que vão a 

nossa casa ver como é que as coisas são. As pessoas não vão reagir da melhor forma.  
S 

Se calhar, é melhor ir devagarinho e chegar a um ponto que sim, que alargássemos isto. Mas, ir devagar…por 

patamares…(…) Primeiro informar e depois das pessoas estarem informadas…Não nos limitarmos a “Hoje 

informamos, amanhã as pessoas esqueceram”.  

ET 

Vamos informando, para que as pessoas se vão preparando e ter aquela ideia de que realmente é importante 

lutar pelo problema das crianças. 
S 

(...) estava a pensar numa forma que, como as pessoas que vão aos supermercados, que são os pais, não é?, 

porquê não falar com as empresas que produzem os produtos de limpeza e isso, para meterem um rótulo a 

informar sobre isso - que não deve estar junto de outras substâncias também tóxicas e que podem reagir. E até 

com os medicamentos, pôr na farmácia, alertar e sempre que se comprar medicamentos vinha um panfleto 

juntamente com aquilo e até o farmacêutico podia explicar essa medida que estão a tomar. Acho que seria uma 

medida que chegava a todos e talvez fosse ouvida porque não seria normal. Seria inovador. 

S 

Mesmo assim, o melhor é… é impossível falar assim com toda a gente. Mas, pessoalmente, é sempre 

diferente. As pessoas ouvem-nos. 
S 

(...) outra forma de chegar às pessoas é também pela música. Se houvesse, por exemplo… fazer uma música… 

assim… pronto, para falar dos direitos das crianças, não diretamente deste assunto, mas falar sobretudo nos 

direitos das crianças. Se fosse feita assim, por exemplo… um grupo de cantores conhecidos ou qualquer coisa 

do género, acho que isso ia fazer com… pronto, podia ter impacte nas pessoas, mais do que falarem. (...) Sei 

lá, como fizeram uma música que se chama “We are the world”. Pronto, foi feita por cantores muito 

conhecidos e foi por causa dos desastres no Haiti,(...) a música ficou conhecidíssima… (...) teve um grande 

impacte. 

S 

Mas, é uma “granda” catástrofe e isso não é uma “granda” catástrofe! ET 
Pode ser. Se está a fazer mal às crianças. ET 
As pessoas veem aquilo como completamente uma catástrofe e não veem isto tão mal. ET 
Se as pessoas pensarem nos filhos… ET 
Mas as pessoas não se preocupam muito com isso. É como se fosse o dia a dia para eles e não se preocupam 

tanto e quando veem o telejornal… 
S 

[A ideia seria] reunir vários estilos… (…), juntar cantores de vários estilos (…) já não… não é a primeira vez 

que fazem, que juntam pessoas conhecidas para fazer uma coisa de jeito… 
S 

Nós somos contra (…) a questão das inspeções, porque achamos que essas inspeções são uma invasão à 

privacidade e também podem provocar alguma… pode ser visto como ofensivo. Ao afirmarmos que 

precisamos de ir ver todas as casas, estamos a dizer que os pais não são competentes suficientes para assegurar 

a segurança dos filhos. 

ET 

O nosso grupo também é contra as inspeções às casas com bebés, porque nem todos os pais são irresponsáveis.  ET 
Pode ser considerado invasão à propriedade e também pode haver soluções para ajudar os pais que são mais 

irresponsáveis a educar os filhos. 
S 

(…) nós achamos que é uma invasão da propriedade privada e da privacidade  S 
e também iria ser muito dispendioso e iria demorar imenso tempo até que todas as casas portuguesas tenham 

sido inspecionadas por a DGS. 
E 

O nosso grupo é a favor, pois devido ao aumento significativo dos casos de intoxicação infantil, achamos que 

é preciso combater este aumento.  
S 

Em relação àquela questão que vocês puseram, acho que foi o vosso grupo, a questão económica, acho que o 

governo gasta dinheiro em muitas coisas que não são úteis e temos aqui um caso que estamos a ver… pronto, 

vocês viram o aumento (aponta para a notícia no papel) nos valores…os casos de intoxicação estão a 

aumentar… e muito.  

E 

E acho que o governo tem o dever e a obrigação de dar alguma coisa ao contribuinte. ET 
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mas há outras formas menos dispendiosas de conseguirmos informar os pais e diminuirmos essas mortes sem 

ter de ir a casa de cada um, porque ia ser necessário centenas de funcionários para percorrer o país inteiro e 

podíamos fazer outras coisas, como uma campanha de sensibilização… 

E 

Mas, temos de ter em conta que as campanhas de sensibilização nem sempre são 100% eficazes. S 
Ia lá [a casa das pessoas] para informar, que é o que as campanhas fazem… que é informar. Não vais fazer 

mais nada. Vai ser mais custos por ir lá uma pessoa pessoalmente que… 
E 

E para além do mais vais estar a violar a Constituição Portuguesa, artigo 26, 1º ponto “Invasão da vida privada 

e familiar”. 
S 

Mas, estávamos a discutir que há garantias que…que há leis para estabelecer garantias de que não vai haver 

abusos, nem violação de outros direitos. 
S 

Mas, isso vai acabar por ser a mesma coisa que as campanhas. Fazes uma campanha e as pessoas podem 

aceitar ou não, ou não ligar ou nem sequer ligar nenhuma. As pessoas… tu também podes ir lá a casa e avisar 

e elas dizerem que sim, sim está bem e depois não querem saber. 

S 

Ou pior ainda. Uma vez que estás a invadir a propriedade privada e a entrar na liberdade pessoal das pessoas, 

elas podem assumir a posição contrária. Exatamente o contrário daquilo que foi informado. 
S 

Então, e se isso for avante, as pessoas podem entrar na propriedade sem autorização dos proprietários. ET 
Mas, para isso [defender os direitos das crianças] é que existem os pais e a Segurança Social e há assistentes 

sociais. 
S 

Não são os pais que são responsáveis? Vocês sabem que nem todos os casos chegam a… chegam aos 

ouvidos… chegam a se saber. 
S 

Está bem. Mas, mais vale dizer que eu esforcei-me a tentar chegar ao maior número de pessoas do que não 

tentar fazer nada. 
ET 

A taxa nunca passa para 0% quer indo diretamente a casa das pessoas como fazendo campanhas de 

sensibilização. 
S 

Tem que passar para 0%, estamos a falar de crianças, não estamos a falar de motas nem de outros materiais. É 

de crianças. 0%. Não tem que haver mortos, primeiro. Se está a favor, tem que defender isso. Se está a favor, 

tem que defender isso, 0%. Não vai dizer “Ah, aquela ali pode morrer!” 

ET 

Sabemos que, obviamente, não é possível atuar a 100% em toda a população. Mas, com isso (…) podem 

diminuir. 
S 

Mas, é o que estávamos a dizer, se invadir a propriedade privada das pessoas vai conseguir uma melhor taxa 

de sucesso do que se fizer uma campanha de sensibilização a propriedade pessoal das pessoas?(…) Tu dizes 

que uma campanha que invada a propriedade pessoal das pessoas vai ter uma melhor taxa de sucesso do que 

uma não ofensiva? 

ET 

É essa deslocação e todos os custos, os ordenados, é muito dispendioso para os poucos resultados que isso 

pode vir a ter. Exatamente como numa campanha de sensibilização que poderia custar muito menos. 
E 

Até porque esse dinheiro depois pode ter outras finalidades. E 
Mas, fazer uma campanha que envolve muita gente e ir diretamente a uma casa e depois a outra… E 
Um anúncio de televisão é rodado uma vez e pode passar várias vezes. E 
(…) não me parece que saia mais caro do que um funcionário ter que ir a todas as casas. E 
E aquelas pessoas que não têm televisão em casa? S 
Então, tem que ir a sítios completamente afastados da população. A sra tem que ir ter com eles. Vai ter com 

eles como? Não têm televisão, não têm nada. Vivem num sítio afastado da civilização. 
S 

Podem ser criados mais empregos. S 
É preferível pagar pessoas para irem fazer esse trabalho do que propriamente ir pagar para passar anúncios na 

televisão.(…) Quantas e quantas vezes as pessoas veem campanhas na televisão e nem sequer prestam atenção 

àquilo que está a passar lá? Quantas e quantas vezes? Eu acho que assim, por exemplo, se a pessoa for a casa, 

ao alguém falar com a pessoa, não sei se é o técnico ou o que é que for, a partir do momento que o técnico vai 

transmitir informação, se a pessoa vai ignorar ou não, (...) as pessoas é que sabem(...) Mas, depois as pessoas 

na televisão… quantas e quantas vezes nós também… estamos a ver coisas na televisão e não gostamos ou não 

estamos a pensar, nem queremos saber? Também é gastar dinheiro ou não é? 

E 

Às vezes, as campanhas ainda é mais caro do que ir a casa. E 
Então, mas e os pais responsáveis? Vão perder tempo a ouvir a mesma história que já sabem? ET 
Mas vais lá a casa ter com as pessoas. As pessoas não vão ter contigo só ao fim de semana quando tu tens o 

tempo livre. Há pessoas que trabalham ao fim de semana. 
S 

Nós não vamos estar a pagar a pessoas para invadir propriedade alheia (…) para depois as pessoas fecharem a 

porta na cara como faziam numa campanha publicitária. É tão eficaz ir lá a casa como uma campanha 

publicitária. E está a invadir a tua privacidade. 

S 

Mas, também não precisa de automaticamente ir entrar. ET 
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Estavas a dizer há bocadinho que quantas e quantas pessoas passa a publicidade na televisão e as pessoas nem 

sequer ligam. As pessoas não ligam à publicidade na televisão, mas quantas e quantas vezes é que as pessoas 

veem quem é que lhes bate à porta e não abrem, porque é fazer publicidade ou outra coisa. Vai dar ao mesmo. 

A finalidade vai ser a mesma. 

S 

É por causa disso que nós arranjamos uma solução, de fazer formações.(…) Isso era mais eficaz. (…) E chega 

mais depressa aos pais. 
S 

Também na maternidade ou quando eles são recém-nascidos, podíamos avisar os pais, dizer-lhes.(…) Alertar 

logo para os perigos que existem. 
S 

Mas, é diferente [da medida idêntica para os idosos], porque é assim. Uma coisa é nós estarmos a bater à porta 

de pais, estarmos a dizer que queremos inspecionar a casa para ver se eles são bons pais. Outra coisa é ir a casa 

de um idoso e alertá-lo. 

ET 

Sim, porque as pessoas vão pensar que querem bater à porta a dizer que eu tenho de arrumar as coisas em 

minha casa assim, assim e assim, porque senão… 
ET 

Sim, mas a stora está a dizer da inspeção obrigatória. Somos nós que levamos o carro à oficina, não é a oficina 

que vai a nossa casa bater-nos à porta “Olha, viemos fazer a inspeção” 
ET 

Mas, aí as pessoas já se sentem na obrigação, porque sabem que se forem apanhadas na estrada sem a 

inspeção…(...) Sabem isso porque se andarem na estrada com o carro [sem a inspeção], recebem a multa. E aí 

já sentem a obrigação. Isso é como é que as pessoas são. As pessoas só fazem as coisas quando sofrem pelas 

consequências. 

S 

Pode desincentivar [a natalidade], esta medida, (...) porque o governo, a DGS está a pôr em causa como os 

pais tratam dos filhos e todos os restantes pais que estão a ver ou que estão a pensar ter filhos começam a 

pensar “Se me vão pôr em causa como eu vou cuidar do meu filho, mais vale se calhar não ter nenhum filho!” 

Porque ele vai estar sempre… 

S 

Os pais também podem ter um bocado de medo. Se eles se vão pôr lá a aparecer em casa… erros acontecem 

com toda a gente e não é por um erro que deixaste ali um medicamento que és mau pai. 
S 

Eles estão a encarar isto como “OK, eu vou agora a casa deles e tal e vou isto e vou penalizá-los” Não é esta a 

questão. A questão é: nós queremos alertar as pessoas, sensibilizar apenas. Não é… 
S 

E tu podes sensibilizar as pessoas da forma que quiseres. Tens mil e uma maneiras de chamar a atenção sem 

ter de invadir a privacidade. 
ET 

Provavelmente quando um filho nasce se o médico lhe der a informação, vão achar muito mais fidedigna 

porque é de uma autoridade, é um médico. 
CT 

E é o melhor sítio para divulgar, é quando os pais vão estar mais sensibilizados perante os filhos. S 
Eu acho que isso é extremamente importante porque, se calhar, há pais que não têm essa noção. Se calhar não 

é intencional.(…) Não é intencional esquecer o medicamento aqui ou os detergentes ali. 
ET 

E não só, eu acho que as pessoas deviam ter atenção nos rótulos (...) e depois deitarem lixívia em garrafas de 

água e depois não têm sequer o cuidado de meter rótulos ou qualquer coisa a avisar o que é que lá está dentro. 
CT 

Então, a água é transparente e os produtos têm cor. CT 
A lixívia é quase da mesma cor. CT 
Está bem, mas é diferente da água. A água é mais límpida. CT 
Tu com 3 anos não tens noção se aquilo é água ou lixívia. CT 
A lixívia é incolor, tal como a água. Uma criança de 3 anos nem sabe ler rótulos, nem sabe distinguir a água da 

lixívia. 
CT 

Mas devia ter uma indicação a dizer que é tóxico, mesmo que não fosse rótulo, que pusessem lá… CT 
A solução não é, por exemplo, se os pais querem fazer isso, pelo menos que usem a garrafa com um rótulo e 

usam uma prateleira mais alta e guardam. 
CT 

(…) o rótulo é para… nós devemos guardar as substâncias devidamente identificadas. CT 
Então, isso da garrafa. A garrafa sem abertura fácil para as crianças. Para os pais, mete-se o rótulo. Está 

resolvido. As crianças não conseguem abrir, os pais conseguem. Os pais têm informação no rótulo. 
CT 

(…) nós temos a plena consciência de que quando nós vamos ao supermercado com os produtos químicos, não 

há embalagens dessas [de abertura difícil]. 
S 

É isso que eu estou a dizer, que é responsabilidade dos pais arranjar um sítio que não seja de fácil acesso às 

crianças. Pelo menos a meu ver no supermercado nunca vi um pacote, sei lá do que é que for… de detergente 

que tenha abertura difícil. 

S 

Mas, independentemente do formato da garrafa e do tipo de abertura que a garrafa tenha, a melhor solução, 

acho que é mesmo colocar esses produtos num sítio inacessível às crianças. 
CT 

Essa informação não se conseguirá passar à mesma através de uma ação de formação ou publicidade, mas de 

uma maneira que não andem a bater à porta de nossa casa?(…) Pode ser ação de formação ou publicidade ou 

as duas coisas. 

S 

Já viste o que é estar a ir sempre a bater à porta das pessoas. Já viste o que é o cansaço para os funcionários 

estarem a bater à porta de cada português. 
S 
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tu já disseste que o que interessa aqui não é o económico. Estamos a falar de crianças. Disseste isso. Não 

estamos a falar dos custos. 
S 

Mas, vamos lá a ver uma coisa. As ações de publicidade também não têm que ser publicidade tipo anúncio de 

venda.(…) É uma ação de publicidade como já há outras campanhas…(…) que chamam a atenção. 
S 

Mas, não [consegues garantir]) se as pessoas se estão a ver ou se estão a ignorar, enquanto se for uma ação de 

formação só sem ser publicidade, já consegues garantir que as pessoas… 
S 

Só consegues garantir que alguém foi até à porta da tua casa, não consegues garantir que a pessoa te abriu a 

porta, que a pessoa ouviu tudo o que tu disseste e que a pessoa depois… 
S 

Com a publicidade à noite na televisão, provavelmente os pais vão ver mais, porque é uma altura do dia em 

que estão em casa com os filhos em casa. 
S 

Mas, não é só na televisão que tu podes pôr publicidade. Tens imensos meios de comunicação.(…) 

Panfletos…(…)Tens a rádio.(…)Jornal… Cartazes… 
S 

Ah, nós estávamos a dizer do facebook. Quase todos usam esse recurso e talvez assim chegasse a mais 

pessoas. 
S 

 

Tarefa 4 

Escolhemos este concelho porque tem uma linha férrea, porque isso vai-nos permitir baixar o preço dos 

adubos e assim aumentar [lucros] 
E 

Eu acredito que para zelar pelos interesses do concelho, tenho que perceber todas as vantagens e 

desvantagens que possam surgir com a instalação da fábrica de amoníaco e isto é um bocadinho porque 

tenho que zelar pelos interesses, pela questão ambiental, também pelos postos de trabalho que possam surgir 

e pesar um bocadinho as duas coisas e perceber qual é a ideia. 

S 

A construção da fábrica de amoníaco vai trazer alguns perigos para a saúde, porque o amoníaco provoca 

danos quer seja diretamente ou indiretamente. Pode levar, por exemplo, ao cancro do pulmão, a conjuntivites 

e isso são coisas que nós tentamos evitar. 

CT 

Traz muitos riscos para a natureza porque existe uma grande emissão de CO2 para a atmosfera, porque 

existe a emissão… porque o amoníaco, porque o amoníaco reage muito em soluções aquosas, quando vai 

para a atmosfera deteriora-se e origina produtos que alteram o pH de rios e lagoas e que afeta… pode 

provocar chuvas ácidas e altera o próprio sistema. 

CT 

Como representante dos jovens desempregados, acho que seria uma mais-valia. Ia abrir muitos postos de 

emprego nesta zona. 
S 

Acho que as pessoas devem ser informadas. Devem ter um plano de evacuação, (…) na construção da 

fábrica de amoníaco devem ter métodos para [evitar e enfrentar] os perigos… 
S 

 Temos que considerar o facto de o nosso concelho ter um grande património que é de facto a Serra de Sintra 

e [a construção da fábrica] poderá trazer muitas desvantagens. Além disso, o turismo é sempre uma mais-

valia e o facto de termos a instalação de uma fábrica poderá fazer com que as pessoas fiquem menos 

recetivas a vir a Sintra e ao nosso concelho 

E 

(…) por outro lado, há também a parte dos empregos. Vão-se criar postos de trabalho e, nos dias de hoje, 

isso é sempre algo importante, algo a considerar. 
S 

nós compreendemos a necessidade da construção de uma fábrica de amoníaco para indústrias de fertilizantes 

e criação de emprego, mas a verdade é que este não é o local mais indicado. O concelho de Sintra tem uma 

grande concentração de pessoas a viver aqui. E assim se ocorrer algum acidente, alguma fuga, as pessoas 

afetadas, o nº de pessoas afetadas vai ser muito maior. 

S 

(…) e além disso não há indústrias de fertilizantes aqui ao pé, logo teria de haver um transporte e esse 

mesmo transporte acarreta riscos, por isso, se calhar, este não é o sítio mais indicado. 
S 

(…) existe uma grande emissão de CO2 e de produtos tóxicos que, quando em contacto com a água, formam 

as chuvas ácidas e substâncias que deterioram os monumentos, que podem deteriorar os monumentos que 

existem em Sintra (…) 

A 

(...) desta forma pode alterar a economia do concelho e, visto que Sintra é um marco muito importante a 

nível mesmo nacional, em que todos os estrangeiros, os que estiveram em Portugal, reconhecem Sintra como 

um local importante, eu acho que é um grande risco perder esse património, esse [estatuto] 

E 

Eu acho que (…) quando falamos de Sintra, nós não estamos a falar só [da vila] de Sintra. Sintra vai até 

Queluz e tantos lados. É o concelho de Sintra, não é a localidade Sintra. 
A 

Na região de Sintra afetaria as estruturas e o património nacional, mas se fôssemos colocar numa zona longe 

dessas áreas, mas ainda no concelho de Sintra, mas mais perto das habitações, afetaria as pessoas. Se 

houvesse algum acidente, isso não ia ser bom. 

S 

Em qualquer sítio do mundo onde se construir esta fábrica vai continuar a haver reivindicações, porque não 

estamos a falar à escala do concelho. Estamos a falar de uma escala mundial, porque a poluição vai afetar o 

mundo. 

S 
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Tenho que recordar que a Serra de Sintra é um local muito próximo do oceano e é um local favorável à 

formação de nuvens e frequentemente a Serra de Sintra é uma serra bastante húmida e, portanto, uma fábrica 

de amoníaco acabaria, mesmo longe de Sintra, dada a formação de nuvens, provocaria chuvas ácidas em 

Sintra (...) 

CT 

Há que pensar também que está a haver um decréscimo da agricultura em Portugal devido ao preço dos 

adubos estarem a subir. Isso não incomoda qualquer pessoa presente? 
E 

Temos que construir esta fábrica ao pé de uma linha férrea onde vai ser o transporte do adubo. E 
E não temos que importar o adubo. E 
Sim, mas é bom pensar que, com isso, vai aumentar a produção na agricultura, mas não esquecer-se que com 

isso vão problematizar a economia do próprio concelho de Sintra que pode ser nuclear na produção daa 

agricultura. E então temos de ter em consideração os dois sistemas. 

E 

Aqui o representante do Grupo Mello estava a referir que iriam usar a linha férrea de Sintra para transportar, 

portanto, o amoníaco, não é? Eu não estou a ver a linha de Sintra conseguir aguentar tráfego de pessoas 

como já tem agora, de comboios a todas as horas, mais tráfego de mercadoria, isto tudo na mesma linha. Por 

isso, acho que isso não é viável. 

E 

(...) eu vou explicar que existem duas tarifas no transporte, que é a diária (diurna), onde há uma 

predominância do transporte de pessoas por causa dos movimentos pendulares que existem entre as várias 

zonas do país e há depois também a tarifa noturna que é onde ocorrem a maior parte das transações de 

produtos. E de qualquer forma não iria afetar as pessoas essa tarifa noturna. 

E 

Mas pergunto se quer estar a escolher um local por causa dos caminhos de ferro, não haverá um local que 

também terá caminho de ferro, mas que não terá uma concentração de pessoas e um património natural tão 

grande? 

S 

Repare, Sintra vive muito à base de um microclima. Um microclima que é mesmo muito micro que não se 

estende para além de uma zona que vai da serra até às povoações à volta, porque geram-se aí ventos muito 

próprios daquela zona e que muitas vezes as nuvens que se formam naquela própria zona tendem a manter-

se na própria zona. Portanto, quanto mais afastada estiver a fábrica que, mesmo no concelho… ou seja, 

estamos no concelho de Sintra… eu também concordo que não seja mesmo ali ao pé do património mundial 

de Sintra, mas que seja no concelho, um bocado mais afastado. 

S 

O sr tem que ver que Sintra é um local estratégico de todos os modos. Estamos ao pé do mar, estamos ao pé 

da serra, o transporte de camiões é muito favorável, e por haver uma massa de pessoas tão grande é muito 

mais fácil abater algum desemprego que se encontra aqui e há maneiras… inúmeras maneiras de reduzir 

drasticamente o nível de emissões. 

S 

Eu acho que problemas individuais vai provocar em qualquer sítio, não é? Nós sabemos que Sintra é 

Património Mundial, não é?, mas as outras zonas onde foram postas fábricas de amoníaco também foram 

prejudicadas e não podem ser desvalorizadas. O que eu defendo é que, como a fábrica iria abrir muitos 

postos de emprego deveria ser construída o mais longe possível da população e (…) no melhor sítio possível 

para afetar o menos possível a zona de Sintra. Claro que vai sempre afetar um pouco, mas construí-la num 

sítio onde menos afetasse. 

S 

Então e se (...) em vez do dinheiro para construir uma fábrica de amoníaco, apoiássemos a (...) agricultura 

biológica, ou seja, (…) com fertilizantes orgânicos, não do amoníaco. Isso iria levar… (empregar) muitas 

pessoas e não iríamos correr o risco de causar estragos às pessoas, na zona e ao património. 

S 

Isso [agrigultura biológica] iria ser muito mais caro. E 
Sim, mas não pões em causa o património. Em termos de… e as pessoas não sofrem risco. S 
Eu percebo todas as questões que estão aqui em causa, principalmente a criação de novos postos de trabalho, 

mas também têm de perceber que, se calhar, a construção da fábrica noutro local seria mais vantajoso para 

os habitantes deste concelho, porque, como eu já referi, os problemas que trazem para a saúde são muito 

grandes e eu gostava de passar algumas imagens de algumas consequências. 

S 

Mas, [agrigultura biológica] iria ter sempre um lucro. Não iria ser tão grande (…), claro que não iria ser tão 

grande porque iria empregar mais pessoas. Mas se vocês querem empregar mais pessoas nunca vai haver 

tanto [lucro]… as pessoas vão receber dinheiro. (...) 

S 

São exemplos de conjuntivites e de queimaduras resultantes do contacto com a pele e os olhos causados pelo 

amoníaco. Por aí vocês percebem como é que são graves. 
CT 

Mas qualquer contacto que seja, há sempre a possibilidade. Tendo em conta que isto é uma zona onde há 

população, não é, se isto acontecer, já viu a quantidade de pessoas que vão ser afetadas? 
S 

Mas esta é uma zona de grande concentração de pessoas. Se passar a fábrica para um sítio com menos 

pessoas, mesmo que isto aconteça, as pessoas (o nº de pessoas) afetadas é muito menor. 
S 

Mas devia haver uma fiscalização (???) ver se há planos de… [emergência] (…) Mas, e há formas de 

prevenir o acidente? E são feitos e são feitas as fiscalizações regulares? 
S 
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Eu não sei se os srs sabem, estão aqui a falar da agricultura biológica, e acho que isto é ponto muito 

importante e eu vou tentar ser o mais breve possível, entre 1980 e 19(??) em Portugal, houve a 

implementação de um PAC. Não sei se vocês conhecem o PAC. Portugal estava muito atrasado em relação 

aos outros países da Comunidade Europeia. Então, trouxeram dinheiro da EU para as pessoas deixarem de 

produzir, porque os métodos eram muito rudimentares. E agora o PAC voltou e é para ajudar as pessoas a 

fazer agricultura. E a agricultura biológica é um nicho muito pequeno do mercado, mas mesmo muito 

pequeno. Eu entendo que o sr [representante do ICN] possa querer revolucionar o nicho do mercado, mas 

isso é muito difícil de fazer quando não há uma estrutura massificada de produção. E nós temos de ter uma 

estrutura que aposte na massificação dos processos para podermos exportar para depois podermos criar o 

nicho de mercado que vai ao encontro daquilo que o sr disse e não ao contrário. 

E 

Penso que já todos chegámos à ideia de que se deve instalar a fábrica noutro local, se for possível instalá-la, 

e assim sendo e sendo conveniente, penso que se deverá proceder à instalação nomeadamente no interior do 

país que está muito pouco habitado e a criação de uma fábrica nesse local levaria também à mobilização da 

população para o interior e também promoveria a produção de amoníaco, uma vez que também existem 

linhas férreas no interior que não estão a ser utilizadas atualmente e podem vir a ser utilizadas. 

E 

Existem muitas linhas férreas no interior que não estão a ser utilizadas próximo de terrenos abandonados 

propícios à instalação de uma fábrica de amoníaco. 
E 

Se essas linhas fossem renovadas pela entidade, teriam de ser mantidas pela entidade e a entidade teria de 

pagar essas linhas. Ao contrário, se se criasse um contrato de associação com as empresas que atualmente 

gerem como a REFER e CP, um contrato de associação em que se desse uma pequena quantia para manter 

as linhas, como todas as outras pessoas que utilizam as linhas fazem, seria mais fácil e muito mais rentável. 

E 

Bem, eu continuo a apostar no argumento do turismo em que ia afetar… É assim, quando nós imaginamos o 

concelho de Sintra, involuntariamente imaginamos a Serra de Sintra. E imaginar a Serra de Sintra poluída ou 

com uma fábrica eu acho que estragaria… diminuiria o turismo. 

E 

Mas nós iríamos ter dentro das chaminés filtros, o que diminuía bastante a poluição. S 
Mas vai sempre haver poluição.(…) mesmo sendo diminuta, vai sempre haver e a diferença é que(…) as 

causas em vez de acontecerem tão rapidamente, vai acontecendo sempre uma deterioração dos…[do meio 

ambiente e património] 

S 

Sim, sim, mas isso [poluição] acontece em toda a parte. Nós estamos a levar com a poluição de outros 

países. 
S 

Eu sou a favor da construção da fábrica no nosso concelho. Não estou a dizer que tem que ser aqui em cima 

de nós, aqui ao lado. Mas, se estiver num sítio mais resguardado, não tem que ser propriamente em Sintra, 

para afetar logo Sintra, não é? Não tem que ser feita ao lado do Palácio da Pena. (Risos) Se for num sítio 

onde não haja muita população, claro que vai sempre atingir a população, mas não é assim tão diretamente. 

S 

Eu só acho que Sintra é um concelho muito grande. Há de haver vários sítios que não sejam muito habitados 

e que podem entrar para serem operados por essa fábrica 
S 

O problema do CO2 não é a emissão em si.(…) A emissão do CO2 vai aumentar o efeito de estufa. CT 
Também vai provocar chuvas ácidas. CT 
Queria esclarecer aqui uma coisa. Nós, a AJD, somos a favor da construção da empresa, mas com algumas 

garantias. Nós só apoiamos a construção da fábrica se tivermos a garantia de que vão haver todas as regras 

de segurança, para não haver os acidentes que referimos… 

S 

(vai) haver… toda a segurança, inspeções regulares, para não haver qualquer tipo de acidente. S 
(…) isso depende da boa fé que todos nós devemos ter no Grupo JM e naquilo que a presidente [de Câmara] 

disse, que era o grupo criado pela própria Câmara para fiscalizar processos, ou seja, uma opinião 

independente da fábrica. 

S 

em Sintra está a haver um investimento muito grande nas empresas, começou agora, há clusters, há uma 

série de clusters aqui em Sintra, empresariais, há uma maternidade de empresas que poderão ser associadas à 

do amoníaco e eu não vejo quais são… eu não vejo pesar mais a s desvantagens do que as vantagens aqui. 

E 

Eu apoio a construção da fábrica desde que a construção tenha em conta os planos de evacuação, os perigos 

que pode trazer para os trabalhadores… 
S 

Eu penso que não é muito aconselhável construir a fábrica de amoníaco no concelho de Sintra, visto que é o 

segundo mais habitado de Portugal. Sim, eu penso que uma das alternativas seria criar esta… sim, eu 

percebo a necessidade de criar a fábrica, e criá-la à mesma noutra zona menos habitada e que possivelmente 

esteja mais próxima de indústrias de produção de fertilizantes, porque na verdade o amoníaco depois iria 

para essas indústrias, de qualquer maneira. E assim, o transporte seria facilitado. E nesta zona não há 

nenhuma… penso por isso que será algo mais apropriado. 

S 
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Eu continuo a achar que a construção da fábrica aqui na zona de Sintra, independentemente de com filtros e 

de medidas de prevenir a poluição, continuo a pensar que vai sempre poluir e vai sempre criar efeitos no 

clima e meteorologia da zona e afetar assim os edifícios na Serra. É de relembrar que a quantidade de CO2 

que é emitida é realmente muito grande. Tenho aqui uns dados que… 1,55 ton de CO2 são emitidos por 1 

ton de amoníaco. Portanto, é muita quantidade, mesmo com filtração, é muita quantidade e vai sempre afetar 

a zona. Vocês dizem que nós também recebemos a poluição dos outros países. Mas, uma coisa é uma 

distância grande. Outra coisa, é uma distância perto e que é quase direto. 

CT 

200 [postos de trabalho]. Então seriam 200 pessoas que estariam a trabalhar na fábrica e que poderiam ter a 

sua vida posta em causa se acontecesse algum acidente.  
S 

Estamos a falar depois do segundo concelho mais habitado e as pessoas desse concelho também seriam 

afetadas. 
S 

Vai haver mais 200 empregos para as pessoas. E se a Câmara começar a fazer as manutenções e os estudos a 

ver se há problemas ou não na fábrica, acaba sempre por criar ainda mais emprego  
S 

(…) e o próprio adubo vai fazer com que cada vez a agricultura aumente. Logo, o preço das frutas quando é 

com fertilizante e não é biológica é mais barato.  
E 

Eu não sei se (...) normalmente costuma ir comprar sempre comida biológica. Por exemplo, tudo o que de 1 

euro vai para 3 euros e meio, para mim, faz muita diferença na carteira. E principalmente quando há muitos 

desempregados (…) em Sintra, isso faz muita diferença, um preço muito mais barato.  

E 

(...) se houvesse (…) medidas de segurança, era também muito importante. Eles até podiam lucrar ainda 

mais com o turismo, se eles pudessem podiam lucrar ainda mais o turismo, podiam começar por fazer as 

pessoas visitar a própria fábrica. 

E 

Se (…) o próprio administrador e o (…) próprio presidente da Câmara efetuasse os cursos, a aprendizagem, 

os trabalhadores ficariam com mais habilitação, a própria ficha de habilitação… 
S 

Quando vão trabalhar, já têm habilitações, pelo amor de Deus! Não vão querer que os trabalhadores da 

fábrica não tenham habilitações. 
ET 

O que a senhora não sabe é que essas fábricas têm muita gente que não tem habilitações. ET 
Mas, se o presidente, o próprio presidente se já desse, por exemplo, um curso a essas pessoas, uma 

aprendizagem, seria melhor porque assim era mais focado para as pessoas que estão cá e não seria se calhar 

pessoas que já têm o curso feito vindo de fora. 

S 

Nós iremos informar as pessoas que trabalham lá (...) [acerca de] os cuidados que têm que ter para não 

acontecer nenhum acidente. 
S 

As empresas que tendem a criar impactes ambientais têm que pagar também maiores contribuições devido à 

poluição que eles fazem. Eles devem pagar taxas (...) ao concelho, exatamente ao concelho. Portanto, quem 

fica a perder somos nós. Ele vai dar dinheiro para outro concelho qualquer e… 

E 

Mas, preferes dar dinheiro a outro concelho ou poluir? ET 
Mas, se houver… por exemplo, as estátuas, com as chuvas ácidas, deterioram-se. Nem com todo o dinheiro 

do mundo se consegue repor o que foi feito. As esculturas históricas, o Palácio da Pena, se se desfizerem, 

não se consegue… podem fazer um novo, nunca vai ser mesmo histórico. Não é com dinheiro que se vai 

reconstruir a história. 

S 

Agora uma pergunta: prefere ter poluição e dinheiro ou não ter tanta poluição, ou seja, diminuir a poluição, e 

não receber essa taxa? Prefere receber a taxa e poluição? É isso? 
ET 

Prefiro ter poluição e ter comida para dar aos meus filhos. E 
Mas as crianças vão ter problemas no hospital  ET 
(…) esse dinheiro não vai para as pessoas. Eles não vão distribuir o dinheiro das taxas pelas pessoas. S 

Voltando à informação das taxas, se o próprio concelho também vai receber, depois também pode apostar 

noutros sentidos de melhorar o ambiente, como os lixos e outras atividades que também acabam por ajudar 

um pouco. A imagem da cidade, do concelho, e também podia influenciar mais o turismo em si. Portanto, 

isto também há vantagens e desvantagens. Podemos dizer que (faz gesto de equilíbrio de balança)… 

S 

vou dar essa experiência… uma pessoa está num parque e o parque está cheio de lixo, acha bonito? Eu não 

acho. Agora, se o parque estiver bonito? (...). Árvore! flores!  
S 

A Serra de Sintra é um património. É raro… há imensos processos de limpeza… é raro… não há zonas de 

lixo em Sintra, por assim dizer. 
S 

Há que lembrar que o valor que essa taxa iria trazer a Sintra seria muito menor e relativamente insignificante 

ao valor que o turismo traz a Sintra todos os anos, porque há uma receita que pode chegar aos milhões de 

euros. 

E 

E o sr sabe quantos milhões é que tem que se pagar? Muitas fábricas têm que (…) pagar até 5 milhões de 

euros por ano. 5 milhões de euros por ano em taxas. 
E 

Eu acho que podemos apostar na fábrica, mas conseguir pô-la no limiar do nosso concelho, tentar que afete o 

menor número de pessoas, em termos de saúde e de ambiente,  
S 

mas que também gere lucro para o nosso concelho. E 
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(…) vivemos num mundo cheio de perigos. Vivemos num mundo cheio de perigos e nós estamos 

constantemente a mandar estes perigos para outro lado. Eu acho que nós temos que ganhar coragem e ver os 

prós e os contras como fizemos aqui, que é muito importante. E a meu ver… a meu ver, eu acho que são 

maiores os benefícios a longo prazo do que os malefícios e é assim que nós temos que olhar para as coisas 

do ponto de vista…  

ET 

A instalação desta fábrica (...) só vai trazer vantagens porque vai haver lugar a maior emprego. Visto que o 

concelho trata de uma população onde existe maior [nº de]desempregados do que [de] empregados só vai 

haver vantagens ao empregar mais pessoas, porque também vai haver um progresso na economia. 

E 

como Presidente da Câmara deste Concelho, preocupo-me com os habitantes e gostaria de conhecer todas as 

vantagens e desvantagens para chegarmos a uma decisão unânime. Portanto, estou aqui presente para 

conhecer estas vantagens e tentar(?) uma conclusão. 

ET 

O amoníaco é um dos gases mais solúveis em água e como um gás é muito irritante para a pele e olhos e 

pode provocar danos no sistema respiratório. 
CT 

(...) a produção do amoníaco vai libertar dióxido de carbono. Parte dele vai ser utilizada para refrigerantes, 

por exemplo, mas também há uma parte que vai ser libertada para a atmosfera. Sendo o CO2 um gás que faz 

parte… que é um gás provocador do efeito de estufa, vai alimentar… vai provocar um agravamento do 

aquecimento global do nosso planeta. Por isso, eu estou aqui para explicar isso a todos os convidados e estou 

contra a instalação da fábrica. 

CT 

Nós estamos sempre recetivos a novas ideias que mostre criar emprego para os jovens, por isso estou 

completamente a favor. 
S 

Sim, acho que a instalação desta fábrica pode trazer graves riscos para a população, especialmente em 

Sintra, que a maior parte das pessoas em Sintra são infanto—juvenis, o que levará a um grave agravamento 

do nosso futuro. 

S 

Nós, antes de fazer esta instalação nós temos em conta todas as regras de segurança. Por isso, ao instalarmos 

isto, não vamos fazer algo desconhecido. Nós temos em conta tudo o que poderá ocorrer e todas as causas e 

doenças que poderão ocorrer. Quanto aos olhos e à pele, isso não irá acontecer, porque as pessoas que vão 

instalar têm todos os cuidados e no caso disso, irá recorrer-se ao hospital e de lá é que hão de guiar e ver o 

que se irá fazer.  

CT 

(…) aqui é um concelho onde existe mais desempregados e isso vai fazer com que haja mais pessoas 

[empregadas] 
S 

ao fazermos isso, vai fazer com que haja um baixo preço dos produtos agrícolas sintéticos e vai fazer com 

que haja também uma menor crise económica e social. 
E 

Não pode controlar a expulsão de CO2 para a atmosfera.(…) a Sra Administradora disse que iam controlar 

os danos ambientais e os danos de saúde e eu perguntei como é que vão controlar a saída de CO2 para a 

atmosfera?  

A 

Eu acho que a administradora está a dizer que não vai haver catástrofes na produção de amoníaco, mas isso 

está errado porque já ocorreram várias fugas de amoníaco que provocaram feridos, não mortos, mas feridos, 

queimadoras nas pessoas e problemas respiratórios nos trabalhadores da fábrica. Em várias fábricas. Não só 

cá, mas também no resto do mundo. Por isso, eu queria saber como é que pode ter tanta certeza que não vai 

acontecer?  

CT 

E acha que seria bom para este concelho se isto [uma explosão de amoníaco] acontecer? S 
uma corporação de bombeiros se calhar não chega a ter 10 bombeiros de cada vez. Portanto, no caso de 

acidente, como é que nós evacuamos 200 trabalhadores mais as pessoas que estejam na zona de impacto? É 

que há bocado a sra [administradora] falou de uma coisa que foi, se acontecer alguma coisa de se inalar, 

respirar, fazer isto e aquilo e depois vamos para o hospital, mas ninguém pensou nos meios de como levar 

essas pessoas para o hospital nem como assistir a essas pessoas no hospital. Alguém fez algum estudo para 

saber se o concelho está preparado para isto? 

CT 

Vão tentar importar-se em seguir as medidas de segurança. (…) Ela está a dizer que vai reforçar medidas de 

segurança para que não haja acidentes. 
S 

Vão ser instalados na fábrica todos os instrumentos que poderão ser utilizados no caso de haver uma fuga. 

Também vai ser realizada uma palestra para todos os trabalhadores da fábrica onde vão ser efetuadas as 

regras para como é que se deve utilizar esses tais instrumentos. 

CT 

E isso para os trabalhadores da fábrica. E as pessoas que estejam nos arredores, que podem ser afetadas no 

caso de acidente? 
S 

Pois, aí [junto das pessoas dos arredores] também vai ter que se agir, vai ter de se fazer alguma coisa. S 
Não podiam antes ir para um sítio que não tenha tanta gente? S 
Então, mas num sítio que não tenha tanta gente, não vai haver tantas pessoas a serem empregadas. S 
Sim, mas quem não tem emprego, também não vai ter dinheiro para pagar o combustível do automóvel. E 
Tem a ver com uma das condições que é a forma de chegar à fábrica. Têm de pensar no caso dos 

trabalhadores que não têm automóvel. 
S 

(…)Isso são vocês que decidem. Nós estamos aqui para decidir se a fábrica tem de ser instalada ou não neste 

sítio. Não sei onde é que vocês vão fazer isto… onde é que vão pôr a fábrica, mas isso é com vocês. 
ET 
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Queria colocar uma questão ao Presidente da Câmara. Como todos nós sabemos, Sintra é [um dos] Concelho 

mais povoado do nosso país. Por outro lado, também é um dos pontos turísticos mais importantes. Acha que 

seria bom para o país, em situações económicas e turísticas, (...) um desastre neste concelho? 

E 

Mas também será uma vantagem para a economia do país, porque nós querendo fazer a fábrica dentro do 

país é para não haver (…) importações. 
E 

Mas, se estragar o ambiente, se estragar…(…)Se estragar o turismo, estraga a economia. E 
Os automóveis é uma coisa que já não é possível…Aliás, está-se a apostar nos automóveis para serem 

amigos do ambiente, para não poluírem a atmosfera. É isso que se tem feito. E até se promove a utilização 

dos transportes públicos também por isso. 

A 

Tudo bem, mas é que os automóveis são indispensáveis. Uma fábrica de amoníaco em Portugal não é 

indispensável. 
S 

É [indispensável]. Para os medicamentos. A partir daí fazem-se medicamentos. S 
Os medicamentos…Tudo bem. Parte dos medicamentos são importados. Tudo bem. Mas, a verdade é que 

nem todos os medicamentos são feitos com amoníaco e, que eu saiba, a principal razão para quererem pôr a 

fábrica cá é para a produção de adubos, não para a produção de medicamentos. 

E 

Eu gostaria de perguntar em relação a percentagem de jovens desempregados afetada se decidirem pela 

instalação da fábrica de amoníaco? Ia abrir muitos postos de trabalho. 
S 

(…) visto que já fecharam uma fábrica de amoníaco em Portugal, qual é que será a vantagem de construir 

uma que poderá voltar a fechar? 
S 

Então, vão criar postos de trabalho para criar desemprego outra vez. ET 
Se o sr não criar postos de trabalho, nunca vai haver trabalho para ninguém. Não se cria, não se faz nada.  S 
Está a trabalhar. O seu patrão vai chateado de casa, o sr diz…um problema qualquer e ele despede-o, como é 

que é? Vai viver a vida toda com medo de ser despedido? 
S 

Não, mas você não vai criar postos de trabalho para depois mandar 200 pessoas embora. ET 
[A causa de a anterior fábrica de amoníaco ter fechado]foi o aumento dos preços dos combustíveis, 

porque… e começou a haver muita incerteza. Então, e agora com os preços dos combustíveis tão elevados, 

qual é que será a vantagem de construir a fábrica? 

E 

Não, mas é que aqui não é uma questão de produzir amoníaco, porque vais ter de comprar combustíveis para 

funcionar. 
E 

Queria só uma pergunta. Há cerca de 42% de (…) jovens desempregados no nosso (…) país. Mas, sabe que 

para trabalhar numa fábrica, assim de produtos químicos, não pode ser qualquer pessoa. Tem de ser uma 

pessoa especializada. Acha que existem muitas pessoas especializadas aqui à volta, já que querem instalar 

uma fábrica aqui, acha que existem muitas pessoas especializadas aqui à volta para trabalharem nesta fábrica 

em condições? 

S 

Não estou a falar só de jovens. 42% é só de jovens. E as outras pessoas não merecem trabalhar? S 

De certeza que nesses 42% de desempregados, eles não teriam nenhum problema em ter mais… em tirar 

mais cursos se tivessem a garantia de ter emprego. 
S 

Falaram nos estudos. Argumentam não conseguir investir no estudo de todos. Há muita gente que precisava 

de mais estudos. Se está desempregado não consegue garantir o seu estudo. 
S 

Se há uma pessoa que está a tirar curso, a fábrica não vai estar à espera. Vai empregar outras pessoas que já 

tenham o curso, certo? 
S 

Se toda a gente for tirar cursos, também não vai haver para todas essas pessoas que tirarem cursos para 

entrarem na fábrica, também não vão ter todas lugar para entrar na fábrica. 
S 

Sim, mas isso tem de se preparar para um lugar na fábrica como em qualquer outra profissão. E assim 

ninguém estudava, porque ninguém tinha garantia de ter emprego. 
S 

Claro, mas é que essas pessoas que estão desempregadas podiam já ter estudos. Estarem a investir noutro 

estudo, porque querem entrar numa fábrica… 
S 

A sra só está a pensar em estudos superiores. Nessa fábrica irão trabalhar empregados de limpeza, os que 

transportam os materiais… esses não precisam de pagar estudos. 
S 

A fábrica de amoníaco, como eu já tinha dito, ao produzir amoníaco vai haver libertação de CO2. Como a 

sra sabe, que eu já disse, o CO2 é um gás que provoca o efeito de estufa. O nosso planeta já há algum tempo 

que está no aquecimento global que se tem provocado e que tem aumentado cada vez mais nos últimos anos.  

CT 

Se a sra decidir implementar mais uma fábrica que vai produzir mais uns gases que provocam isso, só piora 

ainda mais a situação do planeta. Se toda a gente pensar como a sra, o planeta vai “morrer” muito mais 

rapidamente. Certo? 

A 

Mas, acho que os aspetos mais importantes aqui são a economia do país e a segurança das pessoas. Nesse 

caso, acho que a segurança está sempre em primeiro lugar. Portanto, eu sou contra a instalação da fábrica. 
S 

Além da emissão do CO2, o amoníaco ao reagir com a água também se formam óxidos de azoto que na 

atmosfera formam chuvas ácidas. As chuvas ácidas limpam, “limpam” não é, a vegetação. Ao matarem toda 

a vegetação de uma determinada área vão também matar toda a biodiversidade que lá existe, porque os seres 

produtores estão na base da cadeia alimentar. 

CT 
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E então, depois como é que será? Teremos que importar tudo de fora para conseguirmos subsistir. Depois, 

como estavam a dizer, a fábrica de amoníaco aumentará a economia do país, mas com a importação voltará a 

diminuir. Então qual é que será a vantagem? 

E 

as questões ambientais e principalmente públicas, porque afetava a população, eu acho, por exemplo, que 

podiam construir uma fábrica que, em vez de se utilizar amoníaco que libertasse poluentes e pusesse sempre 

em risco a população por causa das explosões e pode haver libertação de amoníaco, podia haver uma 

alternativa. Podiam enveredar, por exemplo, por agricultura biológica, outro modo de produção de 

medicamentos, de plásticos, uma forma que não afetasse a população nem o ambiente na generalidade. 

A 

E assim cria-se mais postos de trabalho ainda. S 
Porque para a produção de adubos biológicos, essa produção é feita em pequenos (…) compostores (...) e aí 

seriam precisas pessoas para fazer essa compostagem e controlar tudo. Acho que aí seriam precisas mais 

pessoas para fazer isso do que para produzir o amoníaco industrialmente. 

S 

A China, por exemplo, tem vários níveis de poluição no ar. A 
Mas tem um grande desenvolvimento político e económico e usam máscaras na cara. E 
À custa de trabalho escravo praticamente. Não me parece que isso seja um bom exemplo.(…) Vocês…o 

exemplo… a China, dizem vocês que é um país desenvolvido. (…) Mas é trabalho escravo. Então a ideia é o 

quê? Escravizar a população de Portugal? 

ET 

Mas, pelo menos têm comida para pôr na mesa. S 
Estamos aqui a falar do estatuto do país. Acham que uma fábrica iria ser mais importante para o país do que 

o património de Sintra? Como é que os estrangeiros iam ver Portugal? “Ah, tem uma fábrica de amoníaco!” 

E depois olham para Sintra, um dos pontos turísticos mais importantes de Portugal. Não podes 

comparar…(...) Basicamente, um turista vem a Portugal ver uma fábrica de amoníaco ou o Palácio da Pena? 

E 

O amoníaco ajuda a exportar produtos e ajudar o nosso desemprego e eles lá compram os produtos que nós 

vamos vender. 
E 

Outra das vantagens que eu estava a dizer é que também o facto de se produzir produtos mais baratos (…)  E 
(…) e de mão de obra portuguesa. S 
Tudo bem, mas a agricultura biológica…(…) É mais cara, mas se o país, se conseguíssemos que… A 
Mas, é mais cara.(…)Vamos pôr toda a gente a fazer agricultura biológica(?) E 
A agricultura biológica é mais cara por uma questão de quantidade. E 
Aquilo que estão a falar da agricultura biológica, cada vez que cada um de nós vai ao supermercado, quando 

olhamos para os produtos de agricultura biológica, só nos apetece é fugir do supermercado.(…) Por causa do 

preço. 

E 

Mas isso é porque há pouca produção. Se aumentares a produção, baixa o preço. E 
Com a agricultura biológica também se dá a lei da oferta e da procura. É que neste momento também há 

muito mais agricultura convencional do que a biológica. Se nós alterássemos esse equilíbrio, os preços dos 

produtos biológicos tenderiam a descer. 

E 

[A fábrica] leva muito tempo a construir como qualquer outra fábrica. Todos os produtos agrícolas 

biológicos também demoram muito tempo. 
E 

Mas era isso que eu ia dizer. Uma fábrica demora anos a construir. E 
E os produtos biológicos também demoram muito tempo a… E 
Mas, a partir do momento que nós conseguíssemos uma produção portuguesa de produtos biológicos, 

existiriam no mercado uma maior variedade de produtos biológicos. Por isso, a nossa escolha poderia ser 

bastante mais fácil. Porque eram produtos portugueses e mais acessíveis. 

S 

Há aqui outro fator a ter em conta. A construção desta fábrica seria supostamente por causa dos adubos e por 

causa da agricultura. Certo? Então, se a fábrica faz tanto mal ao ambiente, e vai provocar chuvas ácidas e 

tudo o mais,  

A 

(…) então isso [o prejuízo no ambiente] também vai prejudicar a agricultura (…) e o turismo E 

Estavam a falar sobre os produtos biológicos. Só que toda a gente sabe que os produtos biológicos demoram 

mais tempo a germinar do que os produtos… ou quando são utilizados os adubos. Temos muitas pessoas 

aqui para alimentar.  

S 

(…) se construirmos a fábrica vai ajudar na economia, mas depois com as chuvas ácidas também vai afetar o 

turismo e também vai afetar a economia. 
E 

E é assim. Até a administradora já tinha concordado com a ideia de construir a fábrica, em vez para a 

produção de amoníaco industrial, para a produção de adubos…(…) orgânicos (…) Ia dar dinheiro na mesma 

ao Grupo e penso que não ia prejudicar ninguém: nem o ambiente, nem o turismo, nem nada disso. 

E 

Não ia prejudicar o ambiente.  A 
 Isso ia criar os mesmos postos de trabalho ou até mais.(…)  S 
que ia melhorar a economia do país que era a questão que estava a ser posta em causa por causa da 

construção da fábrica.  
E 
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Eu acho que uma das preocupações que vocês já referiram foi o facto de não ser tão seguro para os 

empregados, mas, se está ali um delegado de saúde, a melhor coisa que podia fazer era dizer afinal quais são 

as medidas que se podiam tomar, se houvesse a construção da fábrica. 

S 

Mas isso já não está em causa! Isso já passou. Já estamos… Já chegámos à conclusão que o pior nem era 

isso. O pior mesmo seria a poluição. Portanto, esse ponto já foi ultrapassado. 
A 

Já foram criados outros meios de transporte que utilizam a energia elétrica. Mas os srs que têm dinheiro, os 

donos dos petróleos já compraram várias fábricas de energias elétricas e acabaram com elas. Eles têm 

dinheiro. Eles podem fazer isso. E é o mundo em que nós vivemos.  

E 

E é o mundo em que nós vivemos. Não está correto, mas é assim. Quem tem dinheiro… S 
Mas há muitas outras coisas… quer dizer, pegando nisso que estavas a dizer, também já há outra maneira 

(???). Por exemplo, como combustível é usado hidrogénio em vez de combustível fóssil. Portanto, isso vai 

produzir vapor de água. A única coisa que vai sair para a atmosfera é vapor de água. 

CT 

[Um dos hábitos a alterar para contribuir para o ambiente seria] andar de bicicleta. Trocar os carros pela 

bicicleta.(…)Há vários países que já fazem isso. Eu, por exemplo, fui à Dinamarca e aquilo havia mais 

parques para bicicletas do que para carros. E havia muito mais bicicletas a andar na estrada do que carros. 

A 

 

Tarefa 5 

Então, respondendo à pergunta, a água da torneira é chegada às casas dos portugueses através de condutas de 

polietileno, PVC e ferro galvanizado. Mas antes, essa água é tratada pela ETA através de processos que 

consiste na oxidação, seguida de decantação, floculação que consiste na acumulação de partículas coloidais, 

seguida de uma filtração e uma desinfeção final com ozono e pronto. Por fim, adiciona-se cloro que serve 

para desinfetar… 

CT 

Há uma informação que eu tenho, que nos prédios antigos têm tubagem em cobre, essencialmente em cobre. 

Pelo que eu sei, o cobre não é bom para a saúde e esses tubos… como é que hei de explicar?... a água que 

passa nos tubos fica com resíduos… 

CT 

O chumbo será sem dúvida mais prejudicial para a nossa saúde, porque quaisquer que sejam as substâncias 

que migrem para a água que, no fundo vão contaminá-la, serão sempre prejudiciais para a nossa saúde. Mas, 

isso também pode acontecer com a água engarrafada, relativamente às embalagens de plástico, também pode 

acontecer. Não sei se podemos já entrar nesse assunto, mas se calhar primeiro arrumar este. Penso que 

atualmente já se está a tentar substituir essas tubagens… 

CT 

Sim, com as águas engarrafadas também podemos ter alguns problemas com determinados compostos que 

constituem essa garrafa, porque o que acontece é: podemos ter… nós temos a noção de que as águas 

engarrafadas têm um grande prazo de validade, o que significa que elas podem… a água pode entrar em 

2010 e só em 2013 serem postas à venda. O que é que isto significa? Nós não sabemos onde é que aquelas 

embalagens estão armazenadas. Se estas estiverem expostas a altas temperaturas e até mesmo a radiações, 

vão ou podem ocorrer algumas reações químicas que façam com que compostos da embalagem migrem para 

a água que depois vai ser consumida. Estes compostos podem ser utilizados para a saúde. Porquê? Porque 

alguns deles têm uma capacidade de erupção hormonal, ou seja, moléculas que no nosso organismo podem 

perturbar o funcionamento das hormonas. 

CT 

Isto é gravíssimo, porque pode causar problemas como infertilidade e até mesmo obesidade. Imagino o que é 

isto em crianças. E a água é essencial para as crianças.  
S 

(...) está aqui um exemplo de que podemos ser contaminados relativamente então as estas tubagens de cobre 

ou de chumbo e, pelos vistos, também já é só ao nível das habitações e não tanto as tubagens que pertencem 

aos SMAS, as pessoas também têm que ter essa preocupação de contactar os SMAS, por decerto estes 

também poderão fazer as trocas com as pessoas e alertar que se aqui pode-se mudar, se calhar vamos pensar 

nas águas engarrafadas que também podem não ser a melhor opção. Não sabemos onde é que elas estiveram 

no tempo em que estiveram armazenadas. 

S 

Tal como o sr estava a dizer que a água engarrafada pode ser produzida em 2010 e só ser consumida em 

2012, por exemplo, isso também pode acontecer com a água da torneira. Não se sabe onde é que ela foi 

guardada, pode-se adicionar cloro para ter uma maior durabilidade e a pessoa pode consumir passado 

bastante tempo, ainda por cima com vestígios de cobre ou de chumbo. Portanto, é também prejudicial. 

CT 

Eu não estou aqui para tomar nenhuma posição. Estou apenas a informar dos problemas que podem existir e 

obviamente que sim. Nós não sabemos onde é que a água foi armazenada, mas está a escapar-lhe uma coisa. 

Foi armazenada em embalagens de plástico? (Silêncio) A radiação e a temperatura elevadas… 

C 

Quanto às garrafas, penso que há uma opção, que é, em vez de serem produzidas garrafas de plástico, serem 

produzidas garrafas de vidro. É óbvio que… pronto, tem um transporte mais difícil, mais incómodo (…) 
A 

Mais custos. E 
Pronto, mas para zelar pela saúde das pessoas, acho que vale a pena. S 
Para isso [zelar pela saúde das pessooas], temos a água da torneira. S 
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(…) mas é que, por exemplo, a água da torneira é tratada, a água engarrafada não. É tratada com cloro. Os 

níveis de cloro que são implementados à água, dizem que são os níveis apropriados para toda a gente, o 

problema é que as pessoas não são todas iguais, não têm todas as mesmas características, portanto, aquilo 

que pode ser bom para umas pode não ser bom para outras. 

CT 

Bem, a principal razão é o sabor. A engarrafada tem um melhor sabor, não sabe a químicos como a da 

torneira que, por vezes sabe a cloro ou a ferro ou cobre dos canos. Acho que essa é a principal razão de eu 

consumir água engarrafada. 

S 

Se pusermos dois copos de água, um com água da torneira e outro com água engarrafada e depois os 

provarmos decerto que o sabor irá ser o mesmo e essa experiência poderá ser realizada quando quiser. 
CT 

Depende da zona. Falo por experiência própria que no Algarve o sr não consegue beber a água. (…) Eu 

também quando estou lá de férias não consigo beber a água. Temos de comprar sempre garrafões, senão… 
CT 

Mas, mesmo sem ser radiação, basta que estejam temperaturas muito elevadas para isto acontecer. Portanto, 

não é assim tão difícil. (…) Num dia de calor, num armazém fechado… 
CT 

É assim, quem produz as garrafas de água, as fábricas, as empresas têm de ter a noção do que é que acontece 

à garrafa se estiver exposta a altas temperaturas. Portanto, penso que as pessoas… por exemplo, na empresa 

onde eu trabalho, temos isso em conta e não são expostas a altas temperaturas… 

S 

Dentro da empresa, sim. Agora, o que poderá acontecer é, por exemplo, as pessoas vão para a praia e levam 

uma garrafa de água. Pronto, aí sim. Mas, pronto, aí já terão de ser as pessoas a ter cuidado. Aí, já não 

podemos fazer nada. 

S 

Sou contra a água engarrafada pelo simples facto de que para a produção das garrafas, sejam de vidro ou 

sejam de plástico, essa produção vai emitir “radiações” (sic) de CO2 que são más para o ambiente, (…) e 

pode afetar muito o planeta. 

CT 

estes problemas das garrafas de plástico podiam ser resolvidos se optarmos por garrafas ecoamigáveis, feitas 

de vidro, porque assim reduziríamos, tal como estava a dizer, o CO2 para a atmosfera, porque não iriam 

produzir garrafas de plástico e assim também evitávamos resíduos. 

A 

Ou pode-se reciclar, as garrafas de plástico ou as de vidro, hoje em dia pode-se reciclar tanto o vidro como o 

plástico. Penso que iria diminuir exponencialmente a poluição. 
A 

Os pais não vão agora dar garrafas de vidro às crianças, para irem para a escola! S 
Tudo bem, mas aí, optaria-se (sic) por plástico, recicláveis. Só que, pronto, aí ia haver outra vez o 

problema… pronto a água da garrafa aquecer. Só que aí pode-se levar a lancheira  
A 

Não, mas se as crianças não podem levar garrafas de vidro para a escola, podem levar, por exemplo, umas 

garrafas térmicas que tenham um isolamento, que de certeza não aquecem. 
CT 

As casas que ainda têm tubagens antigas de cobre ou de chumbo que, pelos vistos, ainda é em nº 

considerável, quem é que pagará esses custos de substituição das canalizações e quanto tempo é que 

demorará essa substituição, em termos percentuais… qual a percentagem no país que ainda possui esse 

género de canalizações? Há que ter também isso em linha de conta. 

E 

A percentagem será de certo modo baixa. A maioria das canalizações, ou seja, as canalizações são boas em 

geral no país. E essas canalizações serão… as de cobre serão substituídas. E os investimentos… teríamos de 

acordar quem irá investir. 

E 

(…) em relação a comprar aquelas garrafinhas térmicas, eu acho que não tem muita lógica uma pessoa estar 

a comprar uma garrafa de plástico para depois estar a depositar [numa garrafa térmica] 
A 

(...) mas aí seria muito mais caro, porque uma garrafa dessas é bastante mais cara que uma garrafa de 

plástico. Quando muito seria para utilizar várias vezes, para ir enchendo. Com a sua sugestão, nós, cada vez 

que iríamos comprar uma água mineral, comprávamos uma garrafinha térmica com a água lá dentro. 

E 

Sim, seria mais caro, mas se isso poupasse a poluição de CO2 para a atmosfera, se calhar… A 
(…) mas podia simplesmente comprar um garrafão de 5 L e ir enchendo. A 
(…) em termos de transporte e de recipientes, a água da torneira é bastante mais segura. S 
Em termos de custos será mais vantajosa a água da torneira. E 
E [a água da torneira] é mais ecológica. A 
há uma questão quanto à própria qualidade da água em si. Portanto, o nosso engenheiro da SMAS disse que 

a água da torneira sofria um processo de desinfeção com ozono e cloro, correto? (…) E segundo me consta, 

às águas naturais minerais não é permitido adicionar produtos químicos ou desinfetantes. (...) 

CT 

Sim, a água não é tratada. Extrai-se da fonte, da nascente… pronto, e é armazenada. Não tem tratamento, 

não se tira nada…  
CT 

Bem, mas então, tem que se ver o que é que está ali; quer dizer, a questão é pertinente, tem que se saber o 

que é que está ali, não é a olhómetro. Vamos lá ver, quais são… como é que se pode identificar que a água é 

mesmo assim? 

CT 

(…) não são postos químicos que estão a afetar como acontece na água da torneira. CT 
Eu só gostaria de salientar que a água engarrafada quer de nascente quer mineral natural é submetida a 

vários testes rigorosos para ser comercializada. 
CT 
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E além disso, provém de aquíferos isentos de poluição e estão implantados em locais protegidos de qualquer 

ameaça poluidora. Portanto, não precisamos de desconfiar da segurança da água engarrafada em si. 
CT 

Só as garrafas é que se tornam um problema, porque a água em si, não é. A 
E o que é que acontece depois de ser utilizada a garrafa? A 
Há quem reutilize.(…) pode ser reciclada.  A 
Há imensas situações em que não são recicladas. A 
Mas, isso é porque as pessoas não reciclam.(…) Ela não se vai autodecompor. A 
(…) e para além de tudo o que pode fazer com elas [garrafas] há sempre outras causas que se podem 

defender com elas, por exemplo, as tampinhas… entregá-las para as cadeiras de rodas, por exemplo. É uma 

solução possível! 

S 

o que acontece é que, à partida, quando nos dizem “A água engarrafada é 100% natural, tem bastantes sais 

minerais que fazem bem à saúde” leva-nos a querer comprar porque realmente parece ser melhor que a água 

da torneira.  

S 

Existem águas engarrafadas que são muito ricas em determinados sais minerais, mas também são muito 

pobres noutros. E as pessoas têm que ter essa noção e ter em atenção que água engarrafada é que estão a 

consumir. Primeiro é este ponto que eu quero transmitir. Para quem consome água engarrafada ter em 

atenção que tipo de água é que já consumiu, que é rica em determinados sais minerais, mas pode ter défice 

noutros e isso não pode acontecer ao nosso organismo, porque senão deixa de funcionar como deve ser.  

CT 

(...) ao nível da qualidade, não é por dizer que é 100% natural ou que tem muitos sais minerais que é melhor 

do que a outra, porque a outra está dentro daquilo que é estipulado. Nenhuma água canalizada chega a casa 

das pessoas sem estar dentro dos critérios que têm que estar. (…) acho que não é correto afirmarmos que 

uma terá melhor qualidade do que a outra, porque apesar de uma ser tratada, é tratada para nos fazer melhor 

a nós. A outra não é tratada, mas não é por isso que é melhor do que a outra. 

CT 

A engarrafada tem muito maior impacte ambiental. (…) Não é a água em si, é a garrafa. A 
Está bem, é a garrafa, mas para a vendermos, tem de ser pela garrafa. E 
Se estão as duas a serem vendidas é porque têm uma boa qualidade. Portanto, aí, penso que não há muito a 

dizer. Agora, será mais pelo impacte ambiental. 
A 

Só que eu também acho que não se pode acabar com a produção de água engarrafada. Seria um atentado 

primeiro aos direitos do consumidor e como já foi dito, há quem lhe apeteça às vezes uma coisa diferente. 
S 

Acho que tem que se informar as pessoas acerca do impacte ambiental e acerca da equivalência de qualidade 

das duas águas e pronto. Acho que aí as pessoas poderão escolher o que é que querem. Não vamos limitar o 

consumo de uma ou de outra garrafa. 

S 

Eu concordo com o que está a dizer porque a água engarrafada também tem de ser uma liberdade de escolha 

do consumidor, porque nós fomos aos SMAS e eu lembro-me da sra lá dos SMAS dizer que a água da 

torneira é própria para consumo geral, mas por exemplo se a pessoa tiver uma doença e tiver uma falta de 

sais minerais, deve beber água engarrafada e não água da torneira, porque provavelmente não será bom… 

não trará benefício para a saúde. Por isso a pessoa deve ter a liberdade de escolha daquilo que quer 

consumir. 

S 

Qual será melhor… também estamos a pôr em causa a liberdade do consumidor. S 
Relativamente à saúde, muitas vezes dizem-nos que as águas de nascente são aquelas que nos fazem melhor 

à saúde, mas há uma coisa que é, a Organização Mundial de Saúde recusa-se sistematicamente validar 

qualquer que seja a água engarrafada que afirma que a água mineral faz melhor à saúde. Portanto, não 

podemos ir por aí. Um dos argumentos é que a água engarrafada faz melhor à saúde. É só mesmo para 

realçar a ideia, para as pessoas terem a noção que não é o comprarem uma garrafa de água que vão ter mais 

saúde do que uma pessoa que bebe água da torneira. Por isso, a OMS recusa-se sistematicamente a assinar 

qualquer marca de água engarrafada que afirme que a água engarrafada faz melhor à saúde. 

CT 

Se defendermos o ambiente defendemos depois a água.(...) É que é do ambiente que nós tiramos esta água de 

nascente. Se nós estivermos sistematicamente a consumir água engarrafada, temos esta poluição. A poluição 

vai acabar com a água de nascente. A água vai deixar de ser consumida porque faz mal à saúde. Deixa de 

haver água engarrafada. 

A 

Agora é assim, será que temos de chegar aí a esse ponto? Não será melhor informar a população daquilo que 

pode acontecer? A maior parte das pessoas não tem a noção da poluição que poderá ser acusada pelas 

garrafas de água. 

S 

Nesse caso, podemos sensibilizar as pessoas para, em vez de deitarem para o lixo as garrafas de água, 

porque não tentar reciclá-las? 
A 

Os plásticos, dos quais são feitas as garrafas, vêm do petróleo, como qualquer outro plástico. O petróleo já é 

um dos principais motores da nossa sociedade, da nossa economia e já é escasso. 
E 

E não sei se toda a gente saberá, mas geralmente o petróleo, ou melhor, os seus derivados, nenhum dos seus 

derivados é 100% reutilizável. Portanto, a questão da reciclagem da garrafa, sim senhor, pode atenuar essa 

questão da poluição, mas tem em questão um gasto de energia (...) 

E 

(…) e também tem a questão de que nem 100% do plástico utilizado vai ser reutilizado mais tarde. A 
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Mas isso é uma questão da liberdade de cada um e não apenas das empresas. S 
Se os srs estão a reclamar da água engarrafada só pelo recipiente, façam como há uns anos atrás e andem 

com uma bilha nas costas. 
S 

Para os restaurantes é mais conveniente uma garrafa de água do que supostamente andar com um jarro. S 
Nós sabemos que ás vezes as condições internas dos estabelecimentos, restaurantes e isso nem sempre são as 

melhores e há sempre aquela desconfiança. Normalmente as pessoas têm mais confiança quando a 

embalagem é aberta à sua frente do que supostamente vir lá da cozinha e não sabe o que é que aconteceu lá 

ou o que não aconteceu… 

S 

Posto isto, penso que é possível concluir que a fim de preservarmos e conseguirmos preservar melhor o 

ambiente, deveríamos optar preferencialmente por água da torneira numa base diária, de consumo diário e 

regular,  

A 

ainda que a água engarrafada possa trazer algumas vantagens, como por exemplo em estabelecimentos 

comerciais ou simplesmente para variar de vez em quando. 
S 

Penso também que ficou aqui um ponto assente de que devemos fazer campanhas e informar as pessoas e 

desmitificar algumas questões quanto à água engarrafada e à água da torneira, e principalmente quanto à 

questão de que a água engarrafada tem uma qualidade superior à da água da torneira. 

S 

Empresas que fazem recolha de lixos relacionados com os plásticos para mandar aquilo para outros lados, 

que vai acabar por poluir as águas por escorrência, prejudicando o próprio negócio. Portanto, o que eu acho 

que há aqui é um interesse por dinheiro e não pela saúde das pessoas, como vendem. 

A 

há vários tipos de empresas que dizem que vendem água de nascente, e as pessoas questionam qual é o tipo 

de água que é a água apropriada e que lhes faz melhor a elas. Porque há vários tipos para as pessoas 

escolherem.  

E 

E não vão poder água boa em todo o lado (...), mas essas águas têm minerais que são bons e fazem bem a 

toda a gente. Fazem bem à saúde e fazem bem ao equilíbrio do corpo. 
S 

(...) claro que há exceções, tal como para a água canalizada, há pessoas que não podem beber certas 

qualidades de água, por terem certos químicos, mas isso está muito mais relacionado com a água canalizada 

do que com a água engarrafada. Primeiro, não tem compostos nenhuns, e depois as pessoas têm o rótulo, 

podem escolher o que querem beber. 

CT 

Em relação aos postos de trabalho, eu acho, por exemplo, em vez de investirmos nos postos de trabalho da 

água engarrafada, podíamos investir, por exemplo, no interior do país, em que se calhar não há um controlo 

de água e criar lá postos de trabalho, para controlar a água para que as pessoas possam beber água da 

torneira. 

S 

São pagos. Os postos de trabalho são pagos por nós. E 
Mas (…) ia começar a diminuir o impacte…[ambiental] A 
Mas, ia estar a aumentar o desemprego. S 
Então prefere que não haja desemprego, que continuará a haver porque não é por 2 mil ou 3 mil postos de 

trabalho aqui em Portugal por algumas garrafas que vai deixar de haver desemprego… Pronto, eu não sei 

quantos são, mas vamos supor que são… ou então podem até ser muitos. Se daqui a uns anos, se nós não 

tivermos um mundo para viver, porque isto está tudo poluído e nós não temos, não vamos ter (...) 

A 

 Nós sabemos que isto é prejudicial e toda a gente fala do mesmo e depois ninguém faz nada (...) e ninguém 

quer saber… só querem saber do dinheiro ou dos postos de trabalho. (...)  O que nós temos é que evoluir de 

maneira a não poluir o ambiente. De certeza que vai haver uma ideia de alguém que vai criar uma empresa 

que não seja tão poluente, pelo menos, e que possa criar postos de emprego e que não esteja a destruir 

literalmente e deliberadamente o ambiente. 

ET 

e depois daqui a uns anos não temos o mundo porque isto está tudo poluído, está com um buraco 3 vezes 

maior e não vivemos e começam a morrer pessoas por causa dos efeitos do ambiente  
A 

Há postos de trabalho hoje, se daqui a 100 anos não houver um mundo para os nossos filhos, para os nossos 

netos, para que é que interessam os postos de trabalho? Há de se arranjar outro emprego e postos de 

trabalho. 

ET 

O que nós temos é que evoluir de maneira a não poluir o ambiente. De certeza que vai haver uma ideia de 

alguém que vai criar uma empresa que não seja tão poluente, pelo menos, e que possa criar postos de 

emprego e que não esteja a destruir literalmente e deliberadamente o ambiente. 

A 

Já lhe perguntaram se há soluções que sejam custeáveis por parte da sua empresa. Disse que é preciso 

sempre haver lucro e os custos e não consegue arranjar soluções.  
E 

Então, a única solução é diminuir o consumo de água engarrafada por parte de toda a população. É a única. A 
(...) grande parte da água de nascente, uma parte, pelo menos uma parte serve para engarrafamento. Outra 

parte vai diretamente para um reservatório que serve as populações locais. Portanto, eu acho que continuaria 

a haver postos de trabalho, mesmo que a água engarrafada acabasse, [pois] teria (...) que se assegurar um 

maior controlo de qualidade à água onde iremos providenciar a aldeias mais pequenas, pequenas vilas (...). 

E 
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em termos de qualidade da água, eu acho que a qualidade para o nosso organismo é equivalente, porque quer 

seja o tratamento da água da rede que aqui no concelho de Sintra provém da barragem do Castelo de Bode 

no rio Zêzere, eu acho que observei, pelo que li, penso que o tratamento feito não faz nenhum mal à saúde, 

não tem qualquer problema, assim como a água engarrafada também tem o cuidado de produzir uma água 

que seja boa para as pessoas, mas depende sempre da marca, depende sempre da indústria que são sempre 

muito diferentes. 

CT 

(…) temos que analisar quais é que são os impactes, os problemas que traz a água da torneira e a água 

engarrafada. Eu acho que a água engarrafada traz muito mais problemas do que a água da torneira (…) 
A 

até porque é 200 vezes mais barata a água da torneira e eu não vejo problema nenhum em relação a ela. E 
E o que me interessa aqui saber é porque é que não protegem a coisa que vocês vendem, que é a água? 

Quando muitas vezes tomam comportamentos que são contrários a isto, como os depósitos de plásticos que 

ao fim de se deteriorarem vão causar infiltramentos. 

A 

Não, as empresas de água, há muito povo, muitas campanhas ao longo dos anos a vender a água de garrafa 

como melhor do que a água da torneira em todas as circunstâncias. 
E 

Mas está nas suas mãos, enquanto representante, tomar nas suas mãos o resolver estes problemas também e 

apresentar soluções, que não foi o que eu vi aqui fazer.  
S 

Falou só, como disse há bocado ali a representante ambiental, falou só de lucro e de… E 
(…)eu acho que enquanto representante devia ter algumas soluções para melhorar este ambiente, os 

problemas ambientais que são cada vez mais importantes no nosso dia a dia e sra está a dizer que não são o 

seu problema. São o problema de nós todos. 

A 

Essas águas vão ser necessárias para muitas pessoas que têm problemas específicos, mas, por exemplo, 

podia-se arranjar melhores maneiras de distribuição da água sem utilizar aqueles plásticos que nós sabemos 

que são abusivos para o ambiente e que muitas vezes é difícil de reciclar. 

A 

(...) mesmo assim é muito importante haver uma sensibilização da população para os impactes causados 

pelas garrafas de água. Eu sei que há… e a maior parte das pessoas que bebem água engarrafada se calhar 

não sabem nem metade dos problemas que essa água… que essa produção e manutenção e transportes e tudo 

mais vai causar no ambiente (...) 

A 

esta solução passa muito por informar a população de que há uma maneira de viver e de pensar e de 

responsabilização civil que hoje em dia não existe. E, se calhar, muitas pessoas vão optar pela água das 

garrafas, mas tem que ser feito assim. Tem que se avisar as pessoas, tem de se dizer o que é que vai 

acontecer se isto continuar assim desta maneira. 

S 

Em todos os meios possíveis, porque para conseguir que chegue a toda a gente não pode ser só por televisão, 

porque, se calhar não chega a certas pessoas. Acho que tem que ser mesmo uma sensibilização que tem que 

ser feita também por médicos, por naturalistas, por pessoas que sabem do que falam e que conseguem alertar 

mesmo claramente a população para estes problemas que se passam. 

S 

(…) [o sabor] diverge de pessoa para pessoa. Pode haver uma que prefere água engarrafada e pode haver 

outra que prefira o sabor da água da torneira. 
S 

(…) o SMAS tem um controlo… aqui na SMAS de Sintra tem um controlo elevado (…) CT 

É para dizer que a água que às vezes vem suja tem a ver com os canos, portanto da ligação da pessoa e não 

com o controlo da água que é feito e, se calhar, chega imprópria para consumo por causa dos canos e não por 

causa do controlo da água. 

CT 

Não sou muito a favor dos filtros. Eles podem retirar da água componentes essenciais, como os minerais que 

a água contém, mas, claro que ajudam a purificar a água, mas acho que, no fundo, podem retirar 

propriedades que podem ser essenciais para nós. 

CT 

Os filtros não são nada baratos e eu acho que, a meu ver, é um caso de mais propaganda, de alertar as 

pessoas “Ah, use os filtros porque a água vai ficar melhor” As pessoas não sabem e, na verdade, não é. 
E 

(…) Pode retirar os sais, como disse (aponta para a Química), não é nada benéfico. CT 
(…) se calhar fazia melhor do que estar a poluir o ambiente (…) A 
Não há problema nenhum com a água da torneira, por isso não há justificação para usar estes filtros, a não 

ser que a pessoa tenha alguma impossibilidade específica. 
CT 

Isso não acontece em muitos casos e acho que hoje em dia é raro isso [água da torneira em más condições] 

acontecer. Por isso, se for só essa quantidade de pessoas a comprar água engarrafada, está tudo muito melhor 

e não há os problemas ambientais com o impacte que tem havido até agora.  

A 

(...) apesar de se poder considerar a água engarrafada melhor, muitas vezes não se sabe… não se tem a 

certeza se é a água… pode até estar lá quais são os minerais, mas as pessoas podem não perceber nada do 

que está lá. Não é fácil perceber pela nomenclatura dos sais e isso tudo. E muitas vezes compram apenas por 

acharem que é melhor, porque a água da rede… dos canos, pronto, vem suja. Mas isso não é verdade.  

S 

Muitas vezes a água que se diz suja vem dos canos porque a água pode estar parada há algum tempo e isso 

vai fazer com que se dissolvam alguns materiais dos canos na água e assim, pode-se dizer que ela fica suja, e 

isso não é imprópria para consumo, mas é uma questão dos canos. A água que vem da rede é propriamente 

tratada e não tem problema nenhum. 

CT 
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Eu acho que se devia seguir a sugestão da representante do ICN que se devia sensibilizar toda a gente, o 

mais possível, porque nós também não queremos… não queremos poluir o ambiente. Acho que o melhor 

seria sensibilizar e dar o máximo e explicar as diferenças dos diversos tipos de água e, claro, o impacte na 

natureza (...) 

A 

e deixá-los tomar a sua própria opção. Não vamos tirar os direitos para escolher. ET 
Porque a água da torneira não tem malefícios para as pessoas normais… para as pessoas que não têm 

condições especiais, não tem qualquer problema, enquanto a água engarrafada vai trazer imensos problemas 

para o ambiente.  

A 

Mas, se nós mostrarmos às pessoas que a água da torneira é boa, elas vão continuar a beber água engarrafada 

porque acham que a água engarrafada não faz qualquer problema ao ambiente e, se calhar, até preferem o 

sabor, como disse.(...) eu não estou a dizer para não mostrarmos os benefícios tanto duma como doutra. 

Agora, temos que tentar mostrar os impactes que a água da garrafa tem no ambiente, porque é real. Isso é um 

assunto que, se nós mostrarmos os benefícios de uma e doutra não vão querer saber, não vão saber mesmo. 

ET 

Eu acho que temos que falar de tudo, não é só do impacte ambiental.(…)Eu acho que devia ser uma 

sensibilização de tudo. 
ET 

(…) mas tem que se dar um destaque, porque é importante, é muito importante para o mundo em que 

vivemos, é muito importante. 
A 

Agora faço uma pergunta relativamente a esta questão dos plásticos, do ambiente e isso tudo. Este problema 

não será mais grave com as coisas que não água do que com a água? Por exemplo, refrigerantes, iogurtes, 

ovos, azeite…? 

A 

Eu acho que as pessoas vão aceitar mais facilmente e é um começo as pessoas aceitarem “Não vou beber 

água da garrafa porque tenho da torneira” do que dizer “Olha, ninguém beba refrigerantes”. 
S 
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 Somos da turma C… do 11º Ano da Escola Secundária ……. pertencente ao 

Agrupamento de Escolas ………….  Na disciplina de Física e Química A temos vindo a 

realizar atividades no âmbito de um projeto que nos foi proporcionado pela professora da 

disciplina, realizando diversas discussões sobre questões sociocientíficas controversas. 

Após a realização das discussões em turma e de tiradas as conclusões, a turma toma uma 

posição face a elas e é suposto sensibilizar a população que nos rodeia, pois no fundo é 

esse o nosso dever enquanto cidadãos que querem o melhor para o país em que vivem.  

 A última atividade realizada tinha como questão central “Inspeções às casas com 

bebés – Sim ou não?”, na sequência de uma ação que se encontra no Plano de Ação da 

Direção Geral de Saúde relacionada com a necessidade de diminuir o número de acidentes 

com bebés em casa. Depois da discussão ficámos a perceber que são muitos os acidentes 

que ocorrem com as crianças em casa e não só. Muitas vezes, um simples desleixo pode 

ser a causa de um grave acidente e as crianças são muito vulneráveis. Muitos são os 

acidentes que ocorrem causados por intoxicações com medicamentos ou produtos de 

limpeza mal arrumados e até mesmo pela falta de proteções nas varandas e nas piscinas, 

por exemplo. 

 Gostaríamos de realizar algo que tocasse realmente as pessoas, que as fizesse 

pensar e acima de tudo mudar certas atitudes que possam colocar em causa o bem-estar 

das crianças, pois é verdade que os acidentes podem acontecer. Pensámos em realizar 

uma música ligada aos direitos das crianças e aos cuidados que devemos ter com elas, 

pois são frágeis e são elas o futuro do nosso país. Por se tratar de um tema que julgamos 

ser muito importante, gostaríamos que esta música chegasse ao máximo de pessoas 

possível e, para tal, pensámos em pedir ajuda a um artista conhecido no ramo da música, 

de modo a dar maior visibilidade à canção.  

 A ideia seria criar uma música que pudesse sensibilizar as pessoas acerca deste 

tema, mostrando a importância da segurança a que as crianças devem ser submetidas e o 

respeito que as pessoas devem ter por elas, pois também elas são cidadãos deste mundo, 

tendo direitos e o direito a uma vida boa e segura, sendo tudo isto responsabilidade dos 

adultos. 

 Estamos, portanto, a solicitar a sua ajuda, ou melhor, a sua participação neste 

projeto. 

Aguardamos ansiosamente por uma resposta positiva da sua parte. 
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Letra da Música “Olhar Vazio”  
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Letra da música composta para a ação da tarefa 3 

 

Olhar Vazio 

 

"E se o mundo fosse a preto e branco 

Sem o olhar brilhante de um miúdo 

Se as molduras estivessem vazias 

E se a música perdesse a alegria? 

  

Olha em volta e diz-me o que vês 

Sem crianças e sem os seus porquês 

O mar batia em rochas despidas 

Sombra que à luz mudara os seus dias 

  

Cada olhar que é teu 

Em cada gesto meu 

há um grito, uma só voz 

Amanhã que habita em nós 

Nova tela pra pintar 

Passo a passo 

Novo laço 

Cor e vida, em cada lugar." 


