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E – Boa tarde. Desde já quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para colaborar neste 

trabalho que estou a desenvolver. Como lhe foi explicado inicialmente, esta entrevista 

está integrada num estudo sobre a influência dos meios de comunicação de massas no 

estilo de vida adoptado pelos professores. 

O que significa para si “estilo de vida”? 

J.C. – Interpretação e prática. Interpretação da melhor forma de ocupação do tempo, na 

medida do possível, e prática ajustada a essa interpretação, procurando qualificar. 

 

E – Como considera ser o seu estilo de vida? 

J.C. – Pouco saudável! 

 

E – De onde derivam os conhecimentos que tem sobre estilos de vida? 

J.C. – Da leitura de rubricas em revistas. 

 

E – Qual o seu interesse por rubricas ou artigos de imprensa que visam o 

desenvolvimento de temáticas sobre estilos de vida?  

J.C. – O meu interesse é reduzido nesta área. Não dedico muita atenção! 

 

E – Quando se torna um ouvinte de uma estação de rádio considera existirem 

programas, notícias, publicidade ou músicas capazes de o fazerem reflectir ou alterar o 

seu estilo de vida?  

J.C. – Não, acho que isso não muda em nada o meu estilo de vida. 

 



E – Que interesse concede à observação da difusão de conteúdos televisivos que 

abordam os estilos de vida? 

J.C. – Pouco! Não me interesso muito por programas sobre este tema. 

 

E – Quando navega na Internet sente-se convidado a reflectir sobre o seu estilo de vida 

ou em alterações relacionadas com o mesmo? 

J.C. – Não. 

 

E – Que sentido atribui à abordagem pelos mass media sobre os estilos de vida? 

J.C. – Acho que se trata de uma abordagem muito relacionada com publicidade. 

 

E – Como seria o seu estilo de vida se a maneira como apreende o mundo não estivesse 

sujeita à acção dos media? 

J.C. – Certamente mais marcado pelo conhecimento proveniente de gerações anteriores. 

 

E – Que importância confere à integração das temáticas da educação/promoção para a 

saúde nos planos curriculares? 

J.C. – Considero que é muito importante. É cada vez mais notória a importância de 

desenvolver saudáveis estilos de vida junto das populações mais jovens e nós, como 

principais educadores, temos de saber intervir nesta área e na prevenção de 

comportamentos de risco. 

 

E – Desenvolve e analisa, nas suas aulas, a temática da adopção de estilos de vida 

saudáveis/não saudáveis? 

J.C. – Sim, por vezes. 

 



E – Quais são os conteúdos a que atribui maior ênfase? 

J.C. – Alimentação e exercício físico.  

 

E – Que recursos pedagógicos utiliza na abordagem sobre os estilos de vida? 

J.C. – Livros e revistas. 

 

E – Como professor de 1º ciclo, que sentido atribui à responsabilidade existente no 

desempenho da sua função enquanto educador para a saúde? 

J.C. – Sei que tenho responsabilidade no sentido de qualificar o estilo de vida. 

Transmitir hábitos saudáveis de vida, demonstrando e expondo exemplos como sendo o 

da prática de exercício físico, correctos hábitos alimentares, entre outros. 

 

E – Tem algo mais a acrescentar antes de finalizarmos esta conversa? 

J.C. – Não. 

 

E – Quero agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e colaboração. Muito 

Obrigada! 
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E – Olá, boa tarde. Desde já quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para colaborar 

neste trabalho que estou a desenvolver. Tal como lhe foi dito inicialmente, esta 

entrevista está integrada num estudo sobre a influência dos meios de comunicação de 

massas no estilo de vida adoptado pelos professores. 

O que significa para si “estilo de vida”? 

L.G. – Estilo de vida para mim é a forma pela qual vivo o meu dia-a-dia, como me 

comporto, as opções que tomo, o desporto que pratico, a música que ouço, a roupa que 

visto… 

 

E – Como considera ser o seu estilo de vida? 

L.G. – Considero que tenho um estilo de vida saudável física e mentalmente. 

 

E – De onde derivam os conhecimentos que tem sobre estilos de vida? 

L.G. – Do senso comum, leitura casual, televisão… 

 

E – Qual o seu interesse por rubricas ou artigos de imprensa que visam o 

desenvolvimento de temáticas sobre estilos de vida?  

L.G. – Algum. Não compro jornais ou revistas com esse intuito, mas se o título me 

seduzir é algo que leio com pormenor.  

 

E – Quando se torna um ouvinte de uma estação de rádio considera existirem 

programas, notícias, publicidade ou músicas capazes de o fazerem reflectir ou alterar o 

seu estilo de vida?  

L.G. – Alterar não digo, mas reflectir, experimentar e talvez adaptar sim. 



E – Que interesse concede à observação da difusão de conteúdos televisivos que 

abordam os estilos de vida? 

L.G. – Não vou à grelha de programação verificar se há um programa sobre estilos de 

vida, mas se estiver a fazer zapping sou capaz de ficar a assistir. 

 

E – Quando navega na Internet sente-se convidado a reflectir sobre o seu estilo de vida 

ou em alterações relacionadas com o mesmo? 

L.G. – Por norma não. 

 

E – Que sentido atribui à abordagem pelos mass media sobre os estilos de vida? 

L.G. – Penso que os estudiosos do Marketing e do comportamento do consumidor vêem 

neste tema algo que vende, a sociedade em geral dá relevância a este aspecto, daí a 

crescente importância deste tema.  

 

E – Como acha que seria o seu estilo de vida se a maneira como apreende o mundo não 

estivesse sujeita à acção dos meios de comunicação de massas? 

L.G. – Igual ao dos meus familiares há alguns anos atrás quando este não era um tema 

tão difundido nos media. 

 

E – Que importância confere à integração das temáticas da educação/promoção para a 

saúde nos planos curriculares? 

L.G. – De extrema importância! Esta temática vai aliás ter que ser obrigatoriamente 

abordada no ensino básico e sempre o foi de uma maneira se calhar menos enfatizada 

como se pretende agora. 

 



E – Desenvolve e analisa, nas suas aulas, a temática da adopção de estilos de vida 

saudáveis/não saudáveis? 

L.G. – Objectivamente com o tema estilos de vida saudáveis/não saudáveis não 

trabalhei ainda, depois desta entrevista é provável que vá trabalhar! Contudo, já 

desenvolvi trabalhos com os meus alunos sobre alimentação saudável, a importância da 

prática de desporto, entre outros temas. 

 

E – Então quais são os conteúdos a que dá mais importância ou especial relevo com os 

seus alunos? 

L.G. – A alimentação saudável; a importância da prática de desporto. 

 

E – Que recursos pedagógicos utiliza na abordagem que faz sobre os estilos de vida? 

L.G. – Este tipo de abordagens é maioritariamente trabalhado na Área de Projecto e são 

os alunos que pesquisam. 

 

E – Como professor de 1º ciclo, que sentido atribui à responsabilidade existente no 

desempenho da sua função enquanto educador para a saúde? 

L.G. – Uma responsabilidade cada vez maior, pois grande parte das famílias está a 

demitir-se desta componente da educação, que lhes cabe em primeira instância. 

 

E – Quer acrescentar algum aspecto antes de finalizarmos a nossa conversa? 

L.G. – Não. 

 

E – Quero agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e colaboração. Muito 

Obrigada! 
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E – Olá, boa tarde. Desde já quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para colaborar 

neste trabalho que estou a desenvolver. Tal como lhe foi dito inicialmente, esta 

entrevista está integrada num estudo sobre a influência dos meios de comunicação de 

massas no estilo de vida adoptado pelos professores. 

O que significa para si “estilo de vida”? 

L.L. – É a forma como cada indivíduo escolhe, ou tem a possibilidade, de viver o seu 

dia a dia. 

 

E – Como considera ser o seu estilo de vida? 

L.L. – Procuro que seja um estilo de vida saudável, optando pela alimentação do tipo 

mediterrânica, prática de exercício físico e desenvolvimento espiritual. 

 

E – De onde provêm os conhecimentos que tem sobre estilos de vida? 

L.L. – De muitos livros e artigos que tenho lido sobre o assunto. 

 

E – Qual o seu interesse por rubricas ou artigos de imprensa que visam o 

desenvolvimento de temáticas sobre estilos de vida?  

L.L. – Tenho muito interesse mesmo! 

 

E – Quando se torna ouvinte de rádio considera existirem programas, notícias, 

publicidade ou músicas capazes de o fazerem reflectir ou alterar o seu estilo de vida?  

L.L. – Nem por isso. Existem poucos programas capazes de me fazerem reflectir ou 

alterar o meu estilo de vida. 

 



E – Que interesse concede à observação da difusão de conteúdos televisivos que 

abordam os estilos de vida? 

L.L. – De maior interesse! É importante estarmos atentos à informação transmitida, não 

só para desenvolvermos mais conhecimentos nesta área, como também para termos uma 

visão mais crítica acerca dos mesmos.  

 

E – Quando navega na Internet sente-se convidado a reflectir sobre o seu estilo de vida 

ou em alterações relacionadas com o mesmo? 

L.L. – Sim, muito. 

 

E – Que sentido atribui à abordagem pelos mass media sobre os estilos de vida? 

L.L. – Acho que há demasiada informação negativa, a publicidade e muita pressão dos 

interesses económicos. É necessário ter muita informação correcta, para se conseguir 

fazer uma selecção do que nos é realmente útil. 

 

E – Como acha que seria o seu estilo de vida se a maneira como apreende o mundo não 

estivesse sujeita à acção dos media? 

L.L. – Seria certamente menos artificial, mas também menos completa. 

 

E – Que importância confere à integração das temáticas da educação/promoção para a 

saúde nos planos curriculares? 

L.L. – São da maior importância. É importante que os jovens sejam desde logo 

educados e motivados para a prática de um estilo de vida mais saudável. Neste aspecto, 

não só o professor tem a responsabilidade de o educar como também os pais 

representam um importante papel. 

 



E – Desenvolve e analisa, nas suas aulas, a temática da adopção de estilos de vida 

saudáveis/não saudáveis? 

L.L. – Sim, sem dúvida! 

 

E – E quais são os conteúdos a que atribui maior ênfase? 

L.L. – À alimentação equilibrada, ao exercício físico e a aprender a ser organizado. 

 

E – Que recursos pedagógicos utiliza na abordagem sobre os estilos de vida? 

L.L. – Normalmente utilizo filmes e livros. 

 

E – Como professor de 1º ciclo, que sentido atribui à responsabilidade existente no 

desempenho da sua função enquanto educador para a saúde? 

L.L. – Considero que é muito importante preparar e consciencializar os mais pequenos 

para que queiram vir a ter um estilo de vida saudável. 

 

E – Quer acrescentar algum aspecto antes de finalizarmos a nossa conversa? 

L.L. – Não. 

 

E – Quero agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e colaboração. Muito 

Obrigada! 
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E – Olá, boa tarde. Desde já quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para colaborar 

neste trabalho que estou a desenvolver. Tal como lhe foi dito inicialmente, esta 

entrevista está integrada num estudo sobre a influência dos meios de comunicação de 

massas no estilo de vida adoptado pelos professores. 

O que significa para si “estilo de vida”? 

N.M. – Entendo a expressão “estilo de vida” como um padrão comportamental que 

temos perante a sociedade, a nossa forma de estar e viver. Todos temos estilos de vida 

diferentes, de acordo com factores que lhe estão associados, quer a personalidade, a 

condição financeira, a auto-estima e as ambições de carácter pessoal. 

 

E – E como considera ser o seu estilo de vida? 

N.M. – Especificando melhor os aspectos que para mim estão ligados ao meu estilo de 

vida, considero que o meu é descontraído, simples, moderno e saudável. 

 

E – De onde derivam os conhecimentos que tem sobre estilos de vida? 

N.M. – O estilo de vida pode ser aperfeiçoado se recebermos uma orientação 

psicológica e física. Por exemplo, se formos a um ginásio, é-nos feita uma avaliação 

física sobre saúde e bem-estar, que nos pode ajudar a melhorar essas condições. 

 

E – Qual é o seu interesse por rubricas ou artigos de imprensa que visam o 

desenvolvimento de temáticas sobre estilos de vida?  

N.M. – O meu interesse é elevado, porque preocupo-me em levar um estilo de vida que 

me faça sentir feliz a nível físico e mental, por isso tenho por hábito consultar artigos 

relacionados com esta temática. 



E – Quando se torna ouvinte de uma estação de rádio considera existirem programas, 

notícias, publicidade ou músicas capazes de a fazerem reflectir ou alterar o seu estilo de 

vida? 

N.M. – Sim, ouço às vezes entrevistas de celebridades e gosto também de saber qual o 

estilo de vida destas pessoas. Quanto às músicas, por vezes identificamo-nos com 

algumas letras, o que me faz reflectir um pouco. 

 

E – Que interesse concede à observação da difusão de conteúdos televisivos que 

abordam os estilos de vida? 

N.M. – Interesso-me bastante por aquilo que vejo, sobretudo em publicidade. Aquilo 

que por vezes observamos sobre mensagens publicitárias não nos deixa indiferentes: 

quem é que não gosta de ter um estilo de vida saudável?  

 

E – Quando navega na Internet sente-se convidada a reflectir sobre o seu estilo de vida 

ou em alterações relacionadas com o mesmo? 

N.M. – Sim, bastante! 

 

E – Que sentido atribui à abordagem pelos mass media sobre os estilos de vida? 

N.M. – Os mass media influenciam muito a nosso estilo de vida, pois somos “levados” 

pelo poder das imagens. 

 

E – Como pensa que seria o seu estilo de vida se a maneira como apreende o mundo não 

estivesse sujeita à acção dos media? 

N.M. – É difícil responder, pois vivemos imersos no mundo digital! 

 



E – Que importância confere à integração das temáticas da educação/promoção para a 

saúde nos planos curriculares? 

N.M. – Esta é uma área que deve ser ensinada, sobretudo aos mais novos, logo no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, em particular aspectos ligados ao bem-estar físico e hábitos 

alimentares. 

 

E – Desenvolve e analisa, nas suas aulas, a temática da adopção de estilos de vida 

saudáveis/não saudáveis? 

N.M. – Sim. 

 

E – E quais são os conteúdos a que atribui maior ênfase? 

N.M. – Hábitos individuais de alimentação equilibrada e de actividade física. 

 

E – Que recursos pedagógicos utiliza na abordagem sobre os estilos de vida? 

N.M. – Imagens em revistas, jornais e vídeos. 

 

E – Como professora de 1º ciclo, que sentido atribui à responsabilidade existente no 

desempenho da sua função enquanto educadora para a saúde? 

N.M. – De grande importância! Considero que a promoção para a saúde é uma área 

transversal, que pode ser aplicada em todas as disciplinas.  

 

E – Tem algo mais a acrescentar antes de finalizarmos esta conversa? 

N.M. – Não, é tudo. 

 

E – Quero agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e colaboração. Muito 

Obrigada! 
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E – Olá, boa tarde. Desde já quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para colaborar 

neste trabalho que estou a desenvolver. Como referido inicialmente, esta entrevista está 

integrada num estudo sobre a influência dos meios de comunicação de massas no estilo 

de vida adoptado pelos professores. 

O que significa para si “estilo de vida”? 

S.R. – É a forma como vivo o meu quotidiano. 

 

E – Como considera ser o seu estilo de vida? 

S.R. – Procuro ser o mais feliz e saudável possível. 

 

E – De onde derivam os conhecimentos que tem sobre estilos de vida? 

S.R. – Derivam do conhecimento diário, do contacto com outros povos, culturas… 

 

E – Costuma dar atenção a rubricas ou artigos de imprensa que visam o 

desenvolvimento de temáticas sobre estilos de vida?  

S.R. – Alguma. 

 

E – Quando se torna ouvinte de uma estação de rádio considera existirem programas, 

notícias, publicidade ou músicas capazes de o fazerem reflectir ou alterar o seu estilo de 

vida?  

S.R. – Às vezes, sim. Mas na maior parte dos casos, não. 

 

E – Que interesse atribui à observação da difusão de conteúdos televisivos que abordam 

os estilos de vida? 



S.R. – Algum. Não costumo ligar muito à televisão. 

 

E – E quando navega na Internet, sente-se convidada a reflectir sobre o seu estilo de 

vida ou em alterações relacionadas com o mesmo? 

S.R. – Sim, bastante. 

 

E – Que sentido dá à abordagem feita pelos mass media sobre os estilos de vida? 

S.R. – Acho que é uma abordagem muito comercial. 

 

E – Como acha que seria o seu estilo de vida se a maneira como apreende o mundo não 

estivesse sujeita à acção dos media? 

S.R. – Acho que até seria igual ou muito pouco diferente! 

 

E – Que importância confere à integração das temáticas da educação/ promoção para a 

saúde nos planos curriculares? 

S.R. – São muito importantes, mesmo! 

 

E – Desenvolve e analisa, nas suas aulas, a temática da adopção de estilos de vida 

saudáveis/não saudáveis? 

S.R. – Sim. 

 

E – E quais são os conteúdos a que atribui maior ênfase? 

S.R. – À higiene, a alimentação, não fumar, a prática de exercício… com maior 

frequência, são estes. 

 

E – Que recursos pedagógicos utiliza na abordagem sobre os estilos de vida? 



S.R. – Costumo usar sobretudo imagens, cartazes, o retroprojector e o data show. 

 

E – Como professora de 1º ciclo, que sentido atribui à responsabilidade existente no 

desempenho da sua função enquanto educadora para a saúde? 

S.R. – Sinto que sou um dos principais responsáveis na transmissão de hábitos 

saudáveis, apesar dos pais terem uma responsabilidade grande também. 

 

E – Estamos mesmo a finalizar, tem algo mais que queira acrescentar? 

S.R. – Não, penso que não. 

 

E – Agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade. 

 


