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Telemóvel na sala de aula: sim ou não? 

Especialistas dividem-se 
O telemóvel já entra na escola, mas pode ser usado como um instrumento de trabalho? A discussão começa 

ao início da tarde, em Lisboa. 

BÁRBARA WONG  

15 de Novembro de 2017, 9:27 

O telemóvel entra na escola com a conivência dos pais,, é usado no recreio, serve para filmar indevidamente a 

professora a ser empurrada por uma aluna; para gravar a lagarta na comida, mas também pode ser usado para 

fazer pesquisa, aprender a seleccionar informação, em suma, para aprender. “Telemóvel na sala de aula: sim 

ou não?” é o tema que vai ser debatido em Lisboa, ao início da tarde desta quarta-feira, numa organização da 

Edulog, da Fundação Belmiro de Azevedo (fundador da Sonae, grupo de que o PÚBLICO faz parte). 

Portugal é dos países europeus onde os jovens estão mais dependentes das novas tecnologias e, apesar de a 

UNESCO, em 2014, ter aconselhado a utilização do telemóvel nas escolas, a verdade é que este é pouco usado, 

reconhecem todos os intervenientes neste encontro com quem o PÚBLICO falou.  

João Trigo, director do Colégio Efanor, em Matosinhos; Júlia Vinhas, psicóloga do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Infantil (Cadin), em Setúbal, e Ivone Patrão, do ISPA e da consulta de dependência de Santa 

Maria, defendem que o telemóvel não deve entrar na sala de aula. Já Eduarda Ferreira, investigadora 

envolvida no EU Kids Online Portugal (estudo europeu sobre o uso das novas tecnologias pelos jovens); 

Filinto Lima, da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas; e João Couvaneiro, 

que foi considerado um dos melhores professores do mundo, são a favor. 

“Pode ser um bom instrumento de trabalho, desde que usado com regras e de acordo com cada uma das 

disciplinas. Por exemplo, a professora de Inglês pode usar para fazer pesquisa; a de Matemática para explorar 

a máquina de calcular”, exemplifica Filinto Lima em conversa com o PÚBLICO. João Trigo não está de acordo 

e considera que as novas tecnologias devem fazer parte do ensino, mas que o telemóvel “é a pior opção de 

todas” porque “é a mais difícil de controlar”. “No computador, o professor sabe o que estão a fazer os alunos, 

estes podem trabalhar em grupo; com o telemóvel, não”, avalia. Além disso, pode ser usado indevidamente, 

sem que o docente se aperceba, “pondo em causa a privacidade dos colegas e do professor”, alerta.  

“Um dos medos é que a sala de aula passe a estar visível para o exterior, mas a escola devia ser mais aberta”, 

considera Eduarda Ferreira. O director do colégio de Matosinhos acrescenta que há “professores que acham 

que conseguem usar o telemóvel de forma controlada, mas os alunos têm sempre forma de ludibriar no uso 

das tecnologias”. Esse é precisamente o receio de muitos docentes, reconhece Eduarda Ferreira, que critica a 

resistência à mudança. “A escola tem de lidar com a realidade de que não pode estar isolada do mundo”, 

defende. 
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Açúcar. O veneno doce? 

Açúcar. Já foi apreciado como especiaria, consumido como medicamento, usado 

como adoçante e nenhum mal teria vindo ao mundo se tivéssemos continuado a 

consumi-lo raramente e com moderação, como sucedeu durante milhares de 

anos. O açúcar era um bem raro - encontrava-se apenas na fruta, em algumas 

plantas, raízes e no mel - e o organismo habituou-se a armazená-lo, sob a forma 

de glicose, para ter energia de reserva para os períodos de carência alimentar. 

Mas um dia tudo mudou. E se é verdade que a primeira grande alteração ocorreu 

há dez mil anos, com o surgimento da agricultura, a outra veio na sequência da 

Revolução Industrial, quando o homem pôs de lado as farinhas e os grãos 

integrais (hidratos de carbono complexos, ou seja, açúcares de absorção lenta e 

ricos em fibra, vitaminas e minerais) e passou a consumir cereais refinados 

(hidratos de carbono simples, isto é, açúcares que o organismo transforma 

rapidamente em glicose). Pior só o que sucedeu a partir da segunda metade do 

século passado, quando o açúcar - a sacarose, mas também a frutose e outros 

glícidos - começou a ser usado como aditivo na indústria alimentar. 

É precisamente contra a indústria da comida processada que Robert Lustig, um 

distinto endocrinologista pediátrico americano que também é professor na 

Universidade da Califórnia, em São Francisco, está em guerra aberta há alguns 

anos: é a responsável pelo aumento da obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, 

doenças cardíacas e fígado gordo de causa não alcoólica. Tudo por causa do 

açúcar refinado que é adicionado à generalidade dos alimentos processados, 

acusa o investigador. 

Autor de vários trabalhos científicos, Lustig acabou por conquistar a atenção do 

público em 2009, quando divulgou o vídeo Sugar: The Bitter Truth ( Açúcar: A 

Verdade Amarga ), onde apelida o açúcar de «toxina», «veneno» e «demónio». 

Na comunicação, vista por mais de 3,7 milhões de pessoas no YouTube, o 

professor de Endocrinologia Pediátrica explica que o açúcar não é apenas o pó 

branco e granulado com que adoçamos o chá ou o café - a sacarose -, mas 

também o xarope de milho com alto teor de frutose, o adoçante mais usado pela 

indústria alimentar desde os anos setenta do século passado e que é adicionado à 

esmagadora maioria dos alimentos processados. Às guloseimas - bolos, 

bolachas, bombons, chupas, gomas, etc. - mas também aos cereais de  -almoço, 

refrigerantes, iogurtes, compotas, douradinhos, lasanhas, salsichas, almôndegas, 

molhos, sobremesas e por aí fora. 

No ano passado, em fevereiro, Robert Lustig voltou à carga e desta vez fê-lo 

através de um artigo publicado na revista Nature - «The Toxic Truth about 

Sugar», ou «A Verdade Tóxica sobre o Açúcar», em português - em que afirma, 

categórico, que o açúcar é tóxico, induz dependência e deve ser visto como um 

verdadeiro problema de saúde publica.  



O leite faz mal ou é um alimento obrigatório? Fomos ver o que diz a ciência 
Vera Novais 

O consumo de leite caiu um milhão de litros/ mês. É moda dizer mal do leite? Faz mesmo 
mal, ou é um alimento obrigatório? O que diz a ciência no desempate entre detractores e 

defensores do leite? 

Partilhe 

De um lado, aqueles que defendem a ingestão de três canecas de leite por dia como se fosse 
a grande solução alimentar, do outro, os que demonizam o leite alegando um sem número 
de problemas de saúde. Nenhum dos extremos está absolutamente correto, mas mesmo 
assim a indústria tem assistido a uma queda no consumo de leite desde 2008. 

Só em 2017, bebeu-se menos um milhão de litros de leite por mês (35,5 milhões de 
litros) do que em 2016 (36,8 milhões de litros), segundo uma notícia avançada pelo Jornal 
de Notícias. A Associação Nacional da Indústria dos Laticínios fala em “campanhas 
difamatórias do leite sem fundamentação científica”. Certo é que os produtos alternativos — 
que até têm aumentado as vendas — valem-se das designações dos lacticínios para se 
inserirem no mercado, como os “leites” vegetais ou os cremes vegetais com sabor a 
manteiga. 

O Observador quis perceber que evidências científicas existem para validar ou refutar os 
argumentos usados por um e outro lado da barricada. 

 

A nova Roda dos Alimentos recomenda a ingestão de duas a três porções de laticínios por dia, seja 

leite, queijo ou iogurtes — adaptado de Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

Saudável/DGS 

Somos o único mamífero que bebe leite na idade adulta 

Este será, provavelmente, o argumento mais vezes repetido entre aqueles que defendem que 
os humanos não deveriam consumir leite. Mas para muitos especialistas e defensores do 
consumo de leite, não chega sequer a ser um argumento. Os humanos são os únicos 
mamíferos a comer batatas fritas, carne grelhada ou peixe cozido. “Também 
somos a única espécie que conduz automóveis, que usa equipamentos eletrónicos, que usa 
roupa, que é religiosa”, acrescenta Gustavo Tato Borges, médico de Saúde Pública. “O facto 
de sermos os únicos não significa que não nos seja vantajoso.” 

Dizer que somos o único mamífero que bebe leite de outra espécie também não estará 
absolutamente correto. Tirando os “casos domésticos” de cadelas que amamentam ninhadas 
de gatos, há pelo menos um caso “oficial”, o do zoo tailandês que colocou uma porca a 
amamentar crias de tigre e uma fêmea de tigre a amamentar leitões. De resto, é fácil 
entender que o leite de outra espécie não é um alimento que esteja facilmente 
acessível a outros animais, assim como não esteve para o homem durante muito tempo. 

Ser capaz de ingerir (e tolerar) leite na idade adulta foi uma característica que evoluiu 
múltiplas vezes e de forma independente na Europa, em África e no Médio Oriente. Esta 
mutação genética aparece associada no tempo à domesticação dos animais e ao consumo de 
leite pelos povos primitivos. E parece ter conferido uma vantagem para quem a 
possuía, como nas alturas de escassez de alimentos, no intervalo entre culturas de cereais 
ou durante os períodos de seca (quando faltava água para beber), refere um 
artigo publicado pela The Royal Society Publishing. 
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