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resumo 

 
A ciência e a tecnologia fazem parte do nosso dia-a-dia. Como proceder para 
que a ciência e a tecnologia façam sentido para o público em geral? Esta foi 
uma das preocupações que esteve na base da criação dos ciclos de colóquios 
“Despertar para a Ciência”. 
Os conceitos de compreensão da ciência pelo público ou de cultura científica 
deverão ser pensados como a capacidade de os cidadãos entenderem e 
lidarem com a ciência e a tecnologia nos vários contextos em que estas se 
tornam para eles relevantes, nomeadamente no exercício da cidadania e na 
participação nos processos de decisão política. 
Partindo da análise daquela iniciativa – que tem como objectivo a promoção da 
cultura científica em Portugal – procura-se averiguar as condições que poderão 
contribuir para a eficácia da comunicação da ciência para um público não 
especializado em contexto de conferência. Um aspecto importante nessa 
relação da ciência com os públicos é a forma como os cientistas comunicam ou 
«traduzem» a ciência para os não especialistas.  
Esta dissertação descreve os três ciclos de colóquios “Despertar para a 
Ciência”, organizados em 2003, 2004 e 2005 pela Fundação Calouste 
Gulbenkian em colaboração com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
Tenta identificar os factores envolvidos nas diversas etapas do projecto, 
procedendo ainda a uma análise das estratégias de comunicação utilizadas 
para aproximar os públicos-alvo dos ciclos de colóquios – que visam a 
promoção e o desenvolvimento do prazer da descoberta da ciência e da sua 
importância para o quotidiano experiencial. Procura igualmente identificar as 
vias que possam ter conduzido a uma efectiva arte de divulgar a Ciência. 
A orientação desta dissertação segue a perspectiva comunicacional da Escola 
de pensamento de Palo Alto, nomeadamente com a influência de Gregory 
Bateson, Paul Watzlawick e Edward T. Hall para quem a comunicação é a 
busca da intercompreensão. Estes autores, entre outros, situam-se no campo 
de estudos da pragmática da comunicação, sublinham os efeitos das influências 
mútuas que os protagonistas da comunicação exercem entre si, fazem equivaler 
comunicação a comportamento, a aprendizagem e a mudança. E dão relevância 
aos contextos em que o referido processo ocorre. Destacam, também, a 
importância de todos os factores, verbais, para-verbais e não verbais, na 
produção do sentido da comunicação, potenciadores da intercompreensão: o 
ideal da comunicação humana.  
Na análise da problemática da comunicação em ciência João Caraça é o autor 
de referência bem como Martin Bauer que estabelece uma periodização na 
evolução da relação de convivialidade entre a ciência e a sociedade, 
identificando três fases: Literacia científica (anos 60); Public Understanding of 
Science (dos anos 80 aos 90) e Science and Society (actualmente). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade de Aveiro  

2008 

Secção Autónoma de Ciências Sociais, 

Jurídicas e Políticas 

keywords 

 

Communication, science, strategy, public, scientific culture  
 

abstract 
 

 

Science and technology are part of our daily routine. What can be done for science and 

technology in order that the general public becomes aware of them? This question was 

the underlying cause that triggered the organization of the conference cycles “Despertar 

para a Ciência”. 

The concepts of public understanding of Science and scientific culture should be 

considered taking into account the capacity of individuals to understand and to deal with 

science and technology in the various contexts as and when relevant, i.e. in the use of 

their citizenship and in political decision making. 

Based on a study of the conference cycles – designed to develop scientific culture in 

Portugal – we attempt to scrutinize the conditions that may contribute to science 

communication efficiency for a non-specialized public within a conference context. An 

important aspect regarding the relation between science and the public is the way 

scientists communicate or «translate» science to laymen.  

This essay presents an analysis of communication strategies used in the three 

conference cycles “Despertar para a Ciência” (2003, 2004 and 2005) promoted by 

Calouste Gulbenkian Foundation in co-operation with FCT, as a means to identify the 

different approaches used in the several stages of the project. It also observes the 

communication strategies engaged as a means to bring the public closer to science.  

These cycles are designed to promote and to enhance the pleasure of discovering 

science and its relevance for our daily lives.  Furthermore, this essay attempts also to 

recognize the resources which may have led to an efficient art of Science dissemination. 

To introduce the communication subject we follow Palo Alto scholars - Gregory Bateson, 

Paul Watzlawick and  Edward T. Hall - who researched communication pragmatics as the 

search of understanding and focused on the effects of communication in social 

construction of reality. They endeavor to research the way people, through 

communication, exert mutual influences in the creation of images and world concepts. On 

the other hand they consider that communication is a learning process and a mechanism 

of change and outline the importance of the contexts in which that process occurs. They 

further outline the importance of all the verbal, pro-verbal and non-verbal factors that may 

contribute to an inter understanding: the ideal of human communication. 

In the analysis of the science communication issue, João Caraça is the author of 

reference as well as Martin Bauer.  The latter sets three different periods for the evolution 

of the relation between science and society: scientific literacy (in the 60‟s); Public 

Understanding of Science (from 80‟s to 90‟s) and Science and Society (at present). 
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1 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DA DISSERTAÇÃO 

 
Tomando como objecto de análise os ciclos de colóquios 1  “Despertar para a 

Ciência”2, iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT), o presente estudo pretende: 

1) identificar quais os factores que contribuem para tornar eficiente e eficaz a 

comunicação da ciência para públicos-alvo não especializados em contexto de 

conferência-colóquio, 

2) averiguar em que medida a conjugação desses factores pode optimizar essa 

comunicação e promover e desenvolver a convivialidade dos referidos 

públicos com a ciência. 

 
No primeiro capítulo apresenta-se o estudo, situando o leitor na problemática 

subjacente à comunicação da ciência para um público não especializado e o ponto 

de partida para a construção do projecto de investigação. Referem-se as motivações 

pessoais e a finalidade do estudo, formula-se uma hipótese que controla o estudo de 

caso realizado e, por fim, apresentam-se os objectivos gerais do trabalho.  

 
A dissertação organiza-se em três partes. Na primeira, faz-se o enquadramento 

teórico, explorando-se, no segundo capítulo, as bases para a compreensão do 

processo da comunicação Humana com as abordagens aos conceitos de 

comunicação e de contexto, às matrizes de compreensão do processo da 

comunicação, bem como aos níveis lógicos da aprendizagem. Mais, ainda, far-se-á 

referência aos axiomas da comunicação orquestral, à natureza da aprendizagem e à 

proxémia. No terceiro capítulo, a partir dos binómios comunicação-ciência e ciência-

sociedade, analisam-se os conceitos de literacia e de cultura científica e a relação da 

ciência com públicos não especializados e com a sociedade em geral. Finalmente, 

no capítulo 4, disserta-se sobre a arte de falar em público, considerada como uma 

                                                 
1
 “Colóquio” vem do latim colloquium e significa “prática, conferência, conversação ou palestra entre 

duas ou mais pessoas; debate entre várias pessoas sobre assunto de especialidade”. O estilo 
coloquial diz respeito a um “estilo próprio do discurso oral, mais espontâneo, por oposição ao escrito” 
e caracteriza-se pelo “uso de vocabulário e sintaxe próximos da linguagem quotidiana” (Novo 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1986, p. 432, Nova Fronteira, Rio de Janeiro). 
2
 Realizados no período compreendido entre Janeiro de 2003 e Setembro de 2005. 
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das componentes fundamentais do processo da comunicação pública da ciência e 

explicitam-se alguns factores facilitadores deste tipo de comunicação. 

 
Na segunda parte do trabalho, respeitante à metodologia utilizada, após uma breve 

introdução, procede-se, no capítulo 5, à contextualização do estudo de caso, fazendo 

o enquadramento institucional e caracterizando os ciclos de colóquios “Despertar 

para a Ciência”, alvo desta investigação.  Deste modo, apresenta-se o programa e as 

temáticas das conferências, a organização, as formas de promoção e de divulgação 

junto das escolas e dos media, e a atribuição do “Prémio Despertar para a Ciência” e 

indicam-se os diferentes públicos.  

 
No capítulo seguinte, respeitante à organização e implementação do estudo (capítulo 

6), define-se a amostra constituída por diversos grupos de sujeitos-alvo, a saber: os 

autores, os oradores/conferencistas, o público-alvo dos ciclos de colóquios 

“Despertar para a Ciência” (alunos e professores do ensino secundário).   Apresenta-

-se, também, a metodologia enquadrada pelo estudo de caso, bem como pela 

hipótese que a apoia, nomeadamente, como meio de controlo e delimitação do 

estudo, as técnicas e os instrumentos de recolha de dados. 

 
Na terceira parte da investigação, no sétimo capítulo, procede-se à análise das 

informações obtidas através de questionários e entrevistas efectuados aos sujeitos-

alvo da amostra, bem como da observação das videogravações das conferências 

para identificar estratégias de comunicação utilizadas pelos conferencistas. São 

igualmente apresentados resultados do levantamento documental de notícias 

divulgadas nos meios de comunicação social que possam revelar o impacto destes 

ciclos de colóquios na sociedade portuguesa. Finalmente, referem-se as limitações 

do estudo. 

   
Por último, no oitavo capítulo, tecem-se alguns comentários sobre o estudo, 

nomeadamente sobre a concretização dos objectivos preconizados pelos sujeitos-

alvo Autores, enunciam-se as conclusões e apresentam-se algumas sugestões de 



 

3 

desenvolvimento futuro dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” da FCG 

com base nos resultados obtidos, confrontando-os com a finalidade do estudo. 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO: DA PROBLEMÁTICA À CONSTRUÇÃO DO ESTUDO 

 
1.1. PROBLEMÁTICA: A COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA PARA UM PÚBLICO NÃO ESPECIALIZADO 

EM CONTEXTO DE CONFERÊNCIA- COLÓQUIO    

 
Se comunicar em geral, de um modo eficaz, não é tão fácil como parece, para 

comunicar ciência, de forma eficiente, quais serão os requisitos necessários?  

 
Embora existam estudos sobre a relação do público com a ciência, nomeadamente 

sobre os públicos da ciência e sobre os níveis de literacia e de cultura científicas dos 

portugueses, não são conhecidas investigações sobre a comunicação da ciência em 

contexto de conferência para um público não especializado e heterogéneo. Esta 

lacuna foi a principal motivação do tema da dissertação de mestrado: «A Arte de 

Divulgar a Ciência – análise dos ciclos de colóquios ”Despertar para a Ciência”»3. 

 
Relativamente ao estudo dos públicos da ciência salienta-se a investigação 

sociológica “Públicos da Ciência em Portugal”, realizada em 2000 pela equipa do 

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, coordenada por António 

Firmino da Costa, com o objectivo de averiguar a receptividade da população 

portuguesa a revistas de ciência. 

 
A obra “Os Portugueses e a Ciência” (2002), coordenada por Maria Eduarda 

Gonçalves, debruça-se sobre a relação entre os níveis de cultura e literacia 

científicas e o desenvolvimento económico do País.  

 
No mesmo contexto, o Observatório das Ciências e Tecnologias tem realizado 

regularmente inquéritos com vista a uma identificação da atitude dos portugueses em 

                                                 
3  

Neste contexto, entende-se a palavra “Arte” como sinónimo de competência (skill), habilidade, 
capacidade para comunicar ciência de forma eficiente e eficaz.  
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relação ao conhecimento científico e às principais diferenças existentes entre o seu 

nível de literacia e o da média das populações de outros países europeus4. 

 

1.2. O PROBLEMA 

 
A palavra problema, no uso que os falantes de língua portuguesa dela fazem, alude a 

obstáculo, dúvida, dificuldade. Outras significações, encontradas no Dicionário 

Houaiss, remetem para «assunto controverso ainda não satisfatoriamente 

respondido em qualquer campo do conhecimento e que pode ser objecto de 

pesquisas científicas ou discussões académicas» ou, ainda, para «questão levantada 

para inquirição, consideração, discussão, decisão ou solução» (2003: 2982). É neste 

último significado que assenta o levantamento do problema no presente estudo.  

 
Assim sendo e como Lakatos e Marconi (1998: 121) referem, o tema de uma 

investigação é uma dificuldade, ainda sem solução, que é importante determinar com 

precisão, o que significa enunciar um problema, isto é, definir o objectivo central do 

estudo. Salientam ainda os autores que enquanto o tema de uma investigação, 

considerado como o assunto que se deseja provar ou desenvolver, é uma proposição 

abrangente, a formulação do problema é mais específica. Formular o problema 

consiste, então, em dizer, de maneira explícita, clara, compreensível e operacional, 

qual a dificuldade que se pretende resolver. A finalidade da formulação do problema 

é torná-lo individualizado e único, ou seja, objecto de uma investigação específica. 

 
De acordo com a problemática e o problema enunciados elegeram-se os ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência” como o objecto de estudo da dissertação que 

se apresenta, pretendendo-se: identificar e analisar quais os factores que podem ter 

contribuído para tornar eficiente e eficaz o processo da comunicação em ciência, em 

contexto de conferência-colóquio, para um público não especializado. 

 

                                                 
4
 Inquéritos à cultura científica dos portugueses, 1997 e 2000. Os resultados mais recentes podem ser 

consultados on-line: http://www.oct.mct.pt/actividades. O trabalho do Observatório é referido por Maria 
Eduarda Gonçalves na obra mencionada. 

http://www.oct.mct.pt/actividades
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1.3. MOTIVAÇÕES PESSOAIS 

 
No decorrer do ano de 2002, Fernando Ramôa Ribeiro, presidente da Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia (FCT), João Caraça, director do Serviço de Ciência da 

Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), resolveram concretizar a ideia de 

colaboração conjunta, há muito a ser pensada por ambos, de um projecto de 

promoção da cultura científica em Portugal. Foi assim que surgiu o 1.º ciclo de 

colóquios “Despertar para a Ciência”, que teve lugar nas instalações da FCG, com 

início em Janeiro de 2003. 

 
O sucesso5 deste primeiro ciclo de colóquios excedeu muito as expectativas, o que 

levou os seus promotores à programação de um segundo ciclo que teve início em 

Janeiro de 2004. Também este ciclo superou os objectivos previstos, tendo por isso 

as duas instituições planeado um terceiro ciclo constituído por seis colóquios, 

decorridos entre Janeiro e Setembro de 2005. Foi ainda, nesta data, inaugurada, na 

galeria de exposições temporárias da sede da FCG, uma exposição, de natureza 

científica, “À Luz de Einstein: 1905-2005”, promovida pelo Serviço de Ciência da 

referida Fundação, no âmbito das comemorações do Ano Internacional da Física, o 

qual celebrava o centenário da publicação dos quatro artigos de Einstein que vieram 

revolucionar os conceitos da Física. 

 
Fazendo a autora desta dissertação parte da equipa de organização e de promoção 

dos referidos ciclos de colóquios e constatando-se a afluência de públicos muito 

diversificados e dos jovens em particular, pretendeu-se compreender quais seriam, 

na opinião dos públicos participantes e dos promotores das conferências, os 

principais factores propiciadores da eficácia da comunicação em ciência nesta 

iniciativa. 

 

                                                 
5
 Entende-se por sucesso o nível de adesão de diferentes tipos de público, a propagação destes ciclos 

de colóquios a vários locais do País – por solicitação de diversos organismos (escolas, universidades, 
entre outros) – e o número de notícias publicadas na imprensa escrita, na televisão e na rádio, 
demonstrando o interesse da sociedade pela iniciativa – como se poderá verificar na segunda parte 
desta dissertação. 
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Assim, em 2004, no decurso do segundo ciclo de colóquios “Despertar para a 

Ciência”, uma vez que, como anteriormente se referiu, a autora colaborava no 

Serviço de Ciência da FCG com João Caraça, um dos promotores dos referidos 

ciclos e, simultaneamente, frequentava o mestrado em Comunicação e Educação em 

Ciência na Universidade de Aveiro, surgiu a ideia de desenvolver um estudo sobre a 

comunicação da ciência, em contexto de conferência-colóquio, para um público não 

especializado.  

 
Esta ideia foi ganhando força e entusiasmo à medida que se ia constatando, através 

dos estudos realizados no âmbito do mestrado referido, que parecia existir uma 

lacuna nas investigações, até à data realizadas em Portugal, sobre a relação da 

população portuguesa com a ciência, e em particular sobre a comunicação científica 

protagonizada por cientistas para públicos não especializados, em situação de 

conferência, e integrada em vários ciclos de colóquios com objectivos comuns pré-

definidos e focalizados na promoção da cultura científica em Portugal. 

 
Em síntese, destacam-se os dois factos que motivaram a escolha dos Ciclos de 

Colóquios “Despertar para a Ciência” como objecto de estudo desta dissertação. O 

primeiro facto foi o quotidiano laboral da autora situar-se no Serviço de Ciência da 

FCG e poder, assim, ter o privilégio de colaborar directamente na logística dos 

colóquios e acompanhar a sua realização. O segundo facto foi a frequência do 

mestrado a que se fez referência de início.  

 
Contudo, não se pode deixar de referir que este projecto académico – desde a 

efectivação da candidatura até à respectiva admissão, o regresso às aulas durante o 

primeiro ano curricular com idas semanais a Aveiro, os seminários de investigação, a 

elaboração e a apresentação de relatórios de progresso, culminando na construção 

do plano de investigação, nas revisões de literatura, na preparação dos guiões dos 

questionários e das entrevistas, nas aplicações e no tratamento dos dados, até à 

redacção final da dissertação – constituiu um permanente desafio. As inúmeras 

dificuldades surgidas no decurso da investigação e a necessidade de conciliá-la com 
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o papel de trabalhadora e de mãe exigiram forte disciplina, sacrifício pessoal e apoio 

familiar. 

 
Do desafio encetado ao longo de quatro anos, na tentativa de adquirir novos 

conhecimentos sobre a comunicação da ciência, guarda-se a experiência de 

reformulação contínua do saber, de luta para não cair no conformismo do que se 

julga adquirido e de permanente evolução. 

 

1.4. FINALIDADE 

 
Tendo em conta a problemática, o problema e as motivações pessoais apresentados, 

definiu-se como finalidade do estudo: identificar e analisar quais os factores que 

podem ter contribuído para tornar eficiente e eficaz o processo da comunicação em 

ciência, em contexto de conferência/ colóquio, para um público não especializado. 

 
Assim, delimitaram-se para análise os factores contextuais ligados à Instituição 

promotora e ao seu parceiro, e os relacionados com as estratégias6 comunicacionais 

dos oradores-conferencistas dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência”, que 

contribuíram para tornar eficiente e eficaz a comunicação da ciência para um público 

não especializado e averiguar da importância da conjugação das diversas estratégias 

institucionais da FCG e pessoais dos sujeitos-alvo Autores e dos sujeitos-alvo 

Conferencistas nos sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores participantes. 

 

1.5. HIPÓTESE 

 
Apesar da utilização da metodologia de estudo de caso considerou-se necessário 

definir uma hipótese de modo a poder controlar os diversos factores envolvidos na 

análise e decorrentes da amostra constituída de acordo com a finalidade 

anteriormente enunciada. 

 

                                                 
6
 O Dicionário de Língua Portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa (2001: 1593) define 

estratégia como “o conjunto de acções consideradas como meios importantes para a consecução de 
alguma coisa”. 
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Segundo afirmam Lakatos e Marconi, “um sistema indutivo-dedutivo (hipotético-

dedutivo) ou teoria científica é um sistema em que algumas hipóteses válidas são 

sustentáveis e (quase) nenhuma é não sustentável. (…) A teoria seria então o 

conjunto das hipóteses indutivas e dedutivas, um sistema em que algumas hipóteses 

válidas (deduzíveis) estão comprovadas e quase nenhuma está não comprovada” 

(1986: 110). Estes autores apresentam ainda a definição de teoria como sendo um 

conjunto de conceitos inter-relacionados, definições e proposições (hipóteses 

confirmadas), que apresenta uma concepção sistemática dos fenómenos (factos) 

mediante a especificação da relação entre as variáveis7, com o propósito de explicá-

los e predizê-los. 

 
Contudo, e como se referiu no início deste item, a investigação que se apresenta não 

é de natureza hipotético-dedutiva, mas sim um estudo de caso que pelas suas 

características se focaliza na análise de um fenómeno actual valorizando o contexto 

em que o fenómeno ocorre8. No entanto, este estudo beneficiará com a definição de 

hipóteses dado que, como referem Lakatos e Marconi, a finalidade da actividade 

científica é a obtenção da verdade e as hipóteses são “pontes entre a observação da 

realidade e a teoria científica que explica a realidade” (1986: 41). 

 
Deste modo, sublinha-se que a função da hipótese é a de controlo do processo 

constituído pelas diferentes realidades que envolvem os ciclos de colóquios 

“Despertar para a Ciência” contribuindo assim para atingir a finalidade pretendida. 

 
Tendo em conta o enunciado, definiu-se a seguinte hipótese: A eficiência9, entendida 

enquanto processo objectivado para a produção de determinado efeito, e a eficácia10 

                                                 
7
 Variáveis são quaisquer características que variam numa situação experimental (Carmo & Ferreira, 

1998: 240). 
8
 Hermano do Carmo põe em evidência que o estudo de caso constitui a estratégia preferida quando 

se quer responder a questões de “como” ou “porquê” (1998: 216). 
9
 Eficiência – do latim efficientia, segundo Machado é uma “qualidade daquilo que é eficiente” (1981: 

326) sendo, ainda segundo o mesmo autor, eficiente – do latim efficiente – “o que produz 
efectivamente um efeito. Eficaz” (ibid: 326-327). 
10

 Eficácia – na língua portuguesa, de acordo com Machado, diz respeito a “força que é capaz de 
produzir determinados efeitos” (ibid: 326). 
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da comunicação em ciência para um público não especializado, em contexto de 

conferência dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” da FCG/ FCT, resulta 

da articulação dos seguintes factores: 

i) Relativamente à eficiência, neste estudo, entendida enquanto processo 

orientado pela consciência deliberada de exercer uma dada influência sobre 

os sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores participantes: 

 As orientações e as estratégias sobre comunicação da ciência dos 

promotores institucionais dos ciclos (sujeitos-alvo Autores); 

 As condições locais dos espaços de realização dos colóquios; 

 O programa: formato, temáticas, organização, logística, promoção/ 

divulgação; 

 As orientações e as estratégias de comunicação da ciência dos 

oradores (sujeitos-alvo Conferencistas); 

ii) Relativamente à eficácia, entendida enquanto resultado do processo que se 

deseja eficiente, ou seja, com efeitos: 

 O impacto nos media; 

 A participação dos públicos-alvo nos colóquios. 

Se os sujeitos-alvo Autores dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” 

tiverem em consideração estes factores, a comunicação da ciência para um público 

não especializado, em contexto de conferência-colóquio, poderá ser eficiente e eficaz 

e promover o desenvolvimento da convivialidade dos referidos públicos com a 

ciência, no seu quotidiano. 

 

1.6. OBJECTIVOS GERAIS 

 
Decorrendo da finalidade, o objectivo central do presente estudo afigura-se como o 

procurar identificar e analisar os factores que intervêm no processo de comunicar 

ciência, partindo de uma acção específica de divulgação científica – os ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência” promovido pelo Serviço de Ciência da FCG e 

pela FCT; verificar se os objectivos iniciais definidos pelos sujeitos-alvo da amostra – 
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os autores do programa “Despertar para a Ciência” – enunciados e desenvolvidos 

nos folhetos de divulgação dos referidos ciclos de colóquios, foram ou não atingidos 

ou mesmo superados, de que se destacam os seguintes: 

 
 “Promover o interesse dos jovens pela ciência; Incutir nos jovens o prazer de 

descobrir, o gosto de apreender, o gozo de imaginar; Ensinar os mais jovens a 

compreender, a interpretar e a cultivar o gosto por disciplinas como a Matemática, a 

Física, a Química e a Biologia; Suscitar a curiosidade na audiência, fomentar a 

imaginação, sugerindo uma ideia que, ao ser recriada, é descoberta; Despertar e 

incentivar uma atitude de abertura aos outros e ao mundo; Estimular o 

reconhecimento da necessidade de continuamente reinterpretarmos a visão da 

realidade que a ciência fornece”11. 

 
Contudo, outro objectivo específico orienta a realização do estudo, a saber: contribuir 

para a divulgação e promoção de estratégias optimizadoras da comunicação em 

ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Cf. folhetos de divulgação dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência”, Anexo 1, vol. Anexos 
desta dissertação, pp. 5-10. 
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I PARTE – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Apresentam-se as bases para a compreensão do processo de comunicação humana 

através de diversas abordagens ao conceito de comunicação, para com isso 

sublinhar que o processo de comunicação humana é complexo e multidimensional, 

onde a questão da competência comunicacional ou seja a arte de comunicar é 

essencial no referido processo, nomeadamente quando este se situa na lógica da 

análise pragmática da construção dos efeitos nos comportamentos, como é o caso 

da comunicação da ciência. Identificam-se, ainda, três modelos-matrizes de 

entendimento sobre o processo de comunicação: o modelo linear que tem subjacente 

a consideração de que a comunicação é uma acção transmitida de um ponto x para 

um ponto y; o modelo interaccional que liga os alvos do processo da comunicação e 

destaca a importância da retroacção e o modelo transaccional em que a 

comunicação é entendida como uma transacção (West e Turner, 2005), ou seja, 

como um processo de co-construção entre os protagonistas envolvidos (Lopes, 

2003). De seguida, realça-se a importância do contexto e dos níveis de 

aprendizagem na perspectiva de Gregory Bateson, fundador da abordagem à 

comunicação orquestral (Paul Watzlawick et al., 1967), essencial para compreender 

o processo de comunicação humana e a orientação sobre o conceito de 

comunicação que sustenta esta dissertação. Faz-se ainda uma abordagem à 

natureza da aprendizagem e à proxémia em Edward T. Hall, destacando-se a 

importância do espaço interpessoal, a “dimensão oculta” da comunicação (1986), 

questão fundamental do processo de comunicação. 

No capítulo 3 analisa-se a especificidade da comunicação da ciência em sociedade. 

Exploram-se os conceitos de literacia e de cultura científicas e analisa-se a atitude do 

público e a relação da ciência com a sociedade, no passado como no presente, 

procedendo-se à caracterização dos três períodos preconizados por Martin Bauer: 

Literacia científica (anos 60), Public Understanding of Science (anos 80 e 90) e 

Science and Society (actualmente).  

Por último, no quarto capítulo, aborda-se a arte de falar em público e apontam-se 

alguns factores facilitadores deste tipo de comunicação. 
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CAPÍTULO 2. BASES PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO DA COMUNICAÇÃO HUMANA  

 
2.1. COMUNICAÇÃO: CLARIFICAÇÃO DO CONCEITO 

 

 
We are trying to make the concept of communication’ (…) 
 too much work for us.  
The concept, in its present state, is overburdened and this 
exhibits strain within itself and within the field which uses it.  
What may help is the creation of a family of concepts. 

    Frank E. X. Dance12  

 

A necessidade de clarificar o conceito de comunicação prende-se com a diversidade 

de entendimentos e de usos que se fazem da palavra, o que não facilita a sua 

compreensão, atribuindo-se, quotidianamente, idênticas significações a objectos 

diferenciados, como por exemplo informação e comunicação, em geral utilizados 

como sinónimos. Trata-se de um conceito de natureza polissémica e que se aplica, 

na sua variedade, a uma multiplicidade de contextos e objectos de estudo que as 

realidades do processo da comunicação humana contemplam. 

 

Ora, atendendo a que o foco de investigação da presente dissertação se situa no 

âmbito de um processo de comunicação institucional específico, da responsabilidade 

do Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, direccionado para a 

comunicação em ciência, considera-se esta clarificação como fundamental, uma vez 

que os ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” contemplam diversas 

estratégias de comunicação e de experiência que, como se referiu de início, 

pretendem promover, através da situação criada por cada um dos colóquios, vínculos 

entre os diversos sujeitos – autores, oradores/ conferencistas, participantes (os 

públicos-alvo da amostra) – que possibilitem, no comportamento destes últimos, a 

emergência da curiosidade pelo conhecimento científico e o desenvolvimento da 

convivialidade quotidiana com a ciência.   

                                                 
12

 Professor de Comunicação na Universidade de Wisconsin-Milwaukee, EUA. 
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A delimitação das fronteiras do conceito de comunicação, resultante da 

impossibilidade de um entendimento consensual dos vários autores que o estudam, 

é uma das dificuldades que se encontram na sua clarificação e problematização, 

como referem West e Turner (2005).  

 
A razão da dificuldade em definir comunicação decorre da sua natureza como 

fenómeno humano. Ao tratar-se do processo da comunicação está-se a aludir à 

constituição da própria experiência humana. E esta é uma realidade de tal modo 

natural que escapa à nossa consciência, o que coloca a exigência da necessidade 

de um quadro conceptual que possibilite a sua consciencialização-compreensão. 

 
O processo de comunicação é, assim, pela sua natureza, complexo,  

multidimensional e multidisciplinar. O conceito de comunicação possui uma 

multiplicidade de significações e, por vezes, até dentro do mesmo campo de ciência, 

apresenta vários significados. Segundo Frank Dance (1970), não se pode afirmar 

existir um conceito de comunicação mas sim uma multiplicidade de conceitos 

agrupados por objecto de estudo do processo de comunicação. 

 
O referido autor, no seu artigo The “Concept” of Communication (1970), distingue 

quinze categorias conceptuais que contribuem para clarificar e identificar a 

multidimensionalidade do conceito de comunicação Humana. Deste modo, 

interpretando Frank Dance e referenciando os autores a que alude para explicitar o 

seu pensamento, apresentam-se de seguida as quinze categorias: 

 

  Símbolos / Verbal / Discurso – A comunicação é a troca verbal de 

pensamentos ou ideias (John B. Hoben “English Communication at Colgate Re-

examined”, Journal of Communication 4: 76-86, 1954, p.77). 

 

  Compreensão – A comunicação é o processo através do qual se 

compreende os outros e pelo qual se espera por eles ser entendido. A comunicação 

é um processo dinâmico, em constante mudança e de adequação para que se possa 



 

14 

responder cabalmente à situação (Martin P. Andersen, “What is Communication”, 

Journal of Communication 9: 5, 1959). 

 

  Interacção / Relacionamento / Processo Social – A comunicação é 

interacção. Mesmo ao nível biológico, a interacção é uma forma de comunicação; de 

outro modo, as acções do dia-a-dia não poderiam ocorrer (George Herbert Mead, 

“Mind, Self, and Society”, in Sociology, 3rd ed. New York, Harper & Row, 1963, p. 

107). 

 

  Diminuição da incerteza – A comunicação surge da necessidade de diminuir 

a incerteza, para agir eficazmente e proteger ou fortalecer o ego (Dean C. Barnlund, 

“Toward a Meaning-Centered Philosophy of Communication”, Journal of 

Communication 12: 197-211, 1964, p. 200). 

 

  Processo – A comunicação é o processo de transmissão de informação, 

ideias, emoções, através do uso de símbolos – palavras, imagens, figuras, gráficos, 

tecnologias. É também a acção ou processo de transmissão que é habitualmente 

designado por comunicação (Bernard Berelson and Gary A. Steiner, Human 

Behaviour, New York, Harcourt, Brace and World, 1964, p. 254). 

 

  Transferência  / Transmissão /  Interacção – A comunicação é o fio condutor 

de algo que é transferido de um objecto, ou de uma pessoa, para outra. Por vezes, 

usa-se o termo comunicação para designar o que é transferido, outras vezes para 

referir os meios através dos quais se efectua a transferência, ou ainda para designar 

todo o processo. Em muitos casos o que está a ser transferido desta forma continua 

a ser partilhado; ao transmitir uma informação a outra pessoa, não se deixa de estar 

na posse dessa informação que pode, também, tornar-se propriedade de outra 

pessoa. Consequentemente a palavra comunicação adquire também o significado de 

partilha. (A. J. Ayer, “What is Communication?”, in Studies in Communication, 

Communication Research Centre University College, London, Martin Seckerand 

Warburg, 1955, 11-28, p.12). 
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  Ligação / União – A comunicação é o processo que liga partes descontínuas 

do mundo em que se vive, unindo-as umas às outras (Jürgen Ruesh, “Technology 

and Social Communication” in Communication Theory and Research, Lee Thayer, 

Springfield, III, 1957, 452-481, p. 462). 

 

  Partilhar – A comunicação é o processo que torna comum a duas ou várias 

pessoas o que era monopólio de uma ou de poucas (Alex Gode, “What is 

Communication” in Journal of Communication 9: 5, 1959). 

 

  Canal / Transporte / Meios / Via – As comunicações são meios de enviar 

mensagens militares, ordens, seja por telefone, telégrafo, rádio, correios (The 

American College Dictionary, New York, Random House, 1964, p. 244).  

 

  Reprodução de memórias – A comunicação é o processo de orientar a 

atenção de outra pessoa com o objectivo de reproduzir memórias (F. A. Cartier and K. 

A. Harwood, “On Definition of Communication”, Journal of Communication 3: 71-75, 

1953, p. 73). 

 

  Resposta discriminatória/ Modificação de comportamentos/ Resposta/ 

Mudança – A comunicação é a resposta discriminatória de um organismo a um 

estímulo (S. S. Stevens, “A Definition of Communication”, Journal of the Acoustical 

Society of America 22: 689, 1950). Assim, estabelece-se a comunicação entre dois 

animais quando um deles produz uma alteração química ou física no ambiente – 

sinal – que influencia o comportamento do outro (Hubert Frings, “Animal 

Communication.” in Communication: Concepts and Perspectives, Washington, 

Spartan Books, 1967, 297-329, p. 297).   

 

  Estímulo – Qualquer acto de comunicação é visto como a transmissão de 

informação, consistindo num estímulo discriminativo, de um emissor (fonte) para um 

receptor (“An approach to the Study of Communicative Acts”, Communication and 

Culture, New Iork, Holt, Rinehart and Winston, 1966, 66-79, p. 66). 
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  Intencionalidade / Comunicar com objectivo – A comunicação tem como 

interesse fulcral as situações comportamentais em que uma fonte transmite a 

mensagem para um ou mais receptores com a intenção consciente de influenciar os 

comportamentos destes últimos (Gerald A. Miller, “On Defining Communication 

Another Stab”, Journal of Communication 16: 88-98, 1986, p. 92). 

 

  Ocasião / Situação – O processo de comunicação é aquele em que existe a 

transição de uma situação estruturada como um todo para outra, na forma pretendida 

(Bess Sondel, “Toward a Field Theory of Communication”, Journal of Communication 

6: 147-153, 1956, p. 148). 

 

  Poder – A comunicação é o mecanismo através do qual se exerce o poder 

(S. Schacter, “Deviation, Rejection, and Communication”, Journal of Abnormal and 

Social Psychology 46: 190-207, 1951, p. 191).   

 

De acordo com Frank Dance as categorias conceptuais, ou famílias de conceitos, 

apresentadas, põem em evidência, por um lado, o território multidimensional da 

análise do processo de comunicação e, por outro, a problemática associada à 

multiplicidade de conceitos de comunicação o que possibilita a objectivação da 

escolha em função do objecto de estudo em causa. 

 
Contudo, para além das propostas de Frank Dance, acrescentam-se as perspectivas 

conceptuais de outros autores que partilham da visão comum da comunicação como 

processo. 

 
Para Cooley (1999), a comunicação é o processo através do qual as relações 

humanas existem e se desenvolvem, ou seja, através do qual as sociedades e os 

indivíduos se organizam garantindo a continuidade da sua própria história. Já o 

sociólogo Mcquail (1984), interpretando Edward Sapir, havia afirmado que todos os 

padrões culturais, ou simples actos de comportamento social, envolvem 

comunicação, seja de uma forma explícita ou implícita. A sociedade pode por isso 

ser vista como um sistema constituído pela partilha de significados. 
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Por sua vez, West e Turner (2005: 4) definem a comunicação como um processo 

social em que os indivíduos utilizam símbolos para estabelecerem e interpretarem os 

significados do mundo que os rodeia. Nesta perspectiva, que inclui naturalmente a 

comunicação face-a-face e a mediada por suportes técnicos ou tecnológicos, há 

cinco conceitos-chave a considerar: social, processo, símbolos, significado e 

contexto situacional. Assim, quando se interpreta a comunicação como um processo 

social estão implícitas quer as pessoas-protagonistas do processo, quer as 

interacções que realizam, quer ainda as transacções que estabelecem entre si. Este 

processo envolve necessariamente duas, ou mais, pessoas que desempenham 

papéis de emissor e de receptor.  

 
Quando a comunicação é social abrange 

pessoas que interagem com diferentes 

intenções, motivações e capacidades. Se 

esta comunicação é um processo significa 

que está em desenvolvimento e não acaba. 

A comunicação também é dinâmica, 

complexa e em contínua  transformação. 

Deste modo, West e Turner colocam a 

tónica nas dinâmicas de construção dos 

significados. Portanto, a comunicação é um 

processo dinâmico, sem princípio nem fim definidos.  

 

 

Para se compreender melhor a dinâmica do processo da comunicação, imagine-se 

um continuum cujos pontos são irrepetíveis e irreversíveis. Frank Dance, referido no  

início desta secção, representa este processo utilizando uma espiral ou uma hélice 

(fig. 1), considerando que as experiências comunicativas são acumuláveis e  

influenciadas pelas vivências passadas adverte que quer estas, quer as experiências 

do presente influenciam inevitavelmente o futuro do indivíduo. A comunicação pode, 

Fig. 1 - Representação do processo de 
comunicação 
 Adaptação do esquema de Frank Dance (1967) 
 in West e Turner (2005: 6). 
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assim, considerar-se como o processo que se vai modificando ao longo do tempo 

pelos protagonistas que, entre si, interactuam e co-constroem o sentido das 

mensagens que entre si produzem.  

 
O terceiro conceito-chave relacionado com esta definição de comunicação é o 

símbolo: norma arbitrária ou representação dos fenómenos. As palavras são 

símbolos de conceitos e de coisas. Por exemplo, a palavra “amor” representa a ideia 

de amor enquanto a palavra “cadeira” o objecto cuja função é servir de assento. Há 

símbolos concretos (quando representam os objectos) e abstractos (para ideias ou 

pensamentos). 

 
Para além do processo e dos símbolos, o significado é também fundamental nesta 

definição do conceito de comunicação. O significado é o que se extrai de uma 

mensagem. Nas diversas situações em que se comunica, as mensagens podem ter 

mais do que um significado e até vários níveis de significado. Nem sempre o 

significado é partilhado pelos intervenientes e os outros podem não entender o que 

se quer dizer, havendo necessidade, nessa situação, de explicar, repetir e clarificar. 

Quando os comunicadores não partilham o mesmo significado surgem dificuldades 

na comunicação. 

 
O último conceito-chave na definição apresentada é o contexto em que decorre a 

comunicação. O contexto integra uma série de elementos, em que se incluem o 

tempo, o local, o período histórico, a relação e a cultura de quem fala e de quem 

ouve. Também é possível mediatizar o contexto, estabelecendo-se a comunicação 

com suportes tecnológicos.  
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2.2. MODELOS – MATRIZES QUE REPRESENTAM O PROCESSO DA COMUNICAÇÃO 

 
 
Explicitou-se que o conceito de comunicação é plural e orienta a construção de 

diversos modelos e teorias de análise do processo da comunicação. 

 
Os modelos, ou representações simplificadas das relações existentes entre os 

elementos presentes na comunicação, permitem compreender visualmente um 

processo que se tem sublinhado como multidimensional e complexo. De acordo com 

West e Turner (2005) há vários modelos de comunicação que podem ser agrupados 

em três matrizes que de seguida se apresentam. Cada uma destas matrizes 

pressupõe um entendimento sobre o modo como a comunicação é conceptualizada. 

  
O primeiro modelo destaca o entendimento da comunicação como acção e é 

denominado modelo linear. Foi criado em 1949 por Claude Shannon13 e Warren 

Weaver14 que, preocupados com a tecnologia da rádio e do telefone, desenvolveram 

este modelo para explicar como a informação passa através de diferentes canais. 

Este modelo de representação sobre a comunicação humana, como mostra a figura 

2, inclui várias componentes. Uma fonte – o transmissor da mensagem – envia a 

mensagem a um 

receptor que a 

recebe. O receptor é 

quem dá sentido à 

mensagem. A 

comunicação tem 

lugar num canal.  

 

 

No contexto da aplicação do modelo à análise do processo da comunicação humana, 

os canais passam a corresponder aos sentidos: visão, ouvido, tacto e olfacto. 

                                                 
13

 Investigador nos Laboratórios Bell e professor do Massachusetts Institute of Technology. 
14

 Consultor de Projectos na Fundação Sloan. 

Emissor da 

informação 
(fonte) 

Objectivo 

(receptor) 
Mensagem 

Fig. 2 – Modelo Linear da Comunicação 
 Adaptado de Shannon & Weaver, 1949, in West & Turner (2005: 9). 
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Como o modelo indica, a comunicação também inclui o ruído. Existem quatro tipos 

de ruído. Primeiro, o semântico, que está relacionado com o uso do jargão ou com a 

linguagem técnica especializada usada por indivíduos ou grupos. Há o ruído físico, 

ou externo, fora do receptor. O ruído psicológico corresponde aos preconceitos, às 

intenções e à predisposição do comunicador em relação ao outro ou em relação à 

mensagem. Por último, o ruído fisiológico refere-se às influências biológicas no 

processo de comunicação, por exemplo quando algum dos participantes está 

cansado ou doente. 

 
Apesar de esta visão linear e unidireccional do processo de comunicação ter sido 

respeitada durante alguns anos, o enfoque é muito limitado, por várias razões. Em 

primeiro lugar, o modelo defende que só existe uma mensagem no processo de 

comunicação. Segundo, como já foi referido, a comunicação não tem princípio nem 

fim definidos e o modelo de Shannon e Weaver preconiza uma visão mecanicista. 

Além disso, sugerir que a comunicação é unicamente uma pessoa a falar com outra 

torna o processo demasiado limitado: aqueles que escutam nunca são totalmente 

passivos. A comunicação é, sem dúvida, mais do que um simples processo num só 

sentido. 

 
O modelo linear afirma que uma pessoa só pode ser emissor ou receptor. Esta é 

uma visão redutora para os intervenientes no processo de comunicação. Wilbur 

Schramm15 (1954), um dos pioneiros no domínio dos estudos de comunicação, nos 

Estados Unidos, considerando a relação entre o emissor e o receptor, criou o modelo 

interaccional de comunicação. Neste modelo, o processo de comunicação realiza-se 

nos dois sentidos, é bidireccional: do emissor para o receptor e do receptor para o 

                                                 
15

 Wilbur Schramm, «The Unique Perspective of Communication: A Retrospective View», Journal of 
Communication, vol. 33, n.º 3, 1983, p. 14, in Myers (1990: 12), onde Schramm apresenta a sua 
perspectiva sobre a definição de comunicação transaccional: “A comunicação pode ser hoje em dia 
considerada como uma transacção em que as duas partes são activas. Apesar de poderem não ser 
igualmente activas, o que varia por exemplo quando se considera a comunicação interpessoal ou os 
mass media e a sua audiência, mas, duma certa forma, a transacção é funcional para as duas partes. 
Responde a uma necessidade, a um desejo, ou traz uma gratificação. Numa certa medida, a 
informação circula nos dois sentidos.”  
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emissor. Como se pode observar na figura 3, o processo circular sugere que a 

comunicação está em movimento. Na perspectiva interaccional uma pessoa pode 

interpretar o papel de emissor e de receptor durante uma relação, ainda que, 

segundo o autor, não simultaneamente. 

 

 

O elemento essencial no modelo 

da comunicação interaccional é a 

retroacção, o feed-back ou a 

resposta a uma mensagem. O 

feed-back pode ser verbal ou não 

verbal, consciente ou intencional. 

O feed-back ajuda os 

comunicadores a saberem se a 

mensagem está ou não a ser 

recebida, e de que forma está a 

ser entendida.  

 

No modelo interaccional, o feed-back ocorre quando a mensagem é recebida. 

 
Uma última componente do modelo interaccional é o campo de experiência pessoal: 

a cultura e as experiências vividas têm influência na capacidade para comunicar com 

os outros. Cada indivíduo traz consigo um campo de experiência particular para uma 

dada situação de comunicação e essas experiências influenciam o processo de 

comunicação. 

 
Segundo West e Turner (2005), tal como o modelo linear, também o modelo 

interaccional foi criticado. Primeiro porque este defende que, numa situação de 

comunicação, um indivíduo actua como emissor e o outro como receptor mas, como 

mostra a experiência, ambos são emissores e receptores simultaneamente. O facto 

de se considerar que duas pessoas falam e escutam, mas não ao mesmo tempo, 

Fig. 3 – Modelo Interaccional da Comunicação 
 Adaptado de West & Turner (2005: 10). 

Campo de experiência 

Mensagem 

Campo de experiência 
Fonte 
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constitui a principal crítica a este modelo e inspirou o desenvolvimento de um novo 

modelo de comunicação: o modelo transaccional da comunicação. 

 
O modelo transaccional da comunicação (Barnlund16, 1970) defende a emissão e a 

recepção simultânea de mensagens numa situação de comunicação, como se pode 

observar na figura 4. Dizer que a comunicação é transaccional significa que o 

processo é cooperativo: o emissor e o receptor são mutuamente responsáveis pelo 

processo da comunicação. Enquanto que no modelo interaccional o significado 

resulta do feed-back entre o emissor e o receptor, no modelo transaccional os 

indivíduos constroem um significado que é partilhado (West e Turner, 2005: 10). 

Além disso, a comunicação humana é influenciada pelas experiências passadas dos 

indivíduos.  

 

Na comunicação transaccional é 

importante reconhecer a influência 

que uma mensagem tem sobre 

outra. Uma mensagem constrói-se a 

partir da anterior, ou seja, se uma 

se altera a outra também se 

modifica: há uma relação de 

interdependência. Este modelo de 

comunicação afirma que quando se 

envia e recebe mensagens, se 

presta atenção tanto às expressões 

verbais como às não-verbais. Num certo sentido, os comunicadores negoceiam o 

significado: há uma troca de mensagens e a comunicação não verbal é tão 

importante como a mensagem verbal. 

 

                                                 
16

 Dean C. Barnlund, «A transactional Model of Communication», in J. Akin, A. Goldberg, G. Myers e J. 
Stewart (org.), Language Behaviour, The Hague, Mouton Press, 1970, p. 70, in Myers (1990: 11). 

Fig. 4 – Modelo Transaccional da Comunicação 
 Adaptado de West & Turner (2005: 12). 

Mensagem Receptor Fonte 

Campo de 
experiência 

Campo de 
experiência 

Campo de 
experiência 

comum 
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O campo de experiência de cada um dos intervenientes também intervém no modelo 

interaccional mas a diferença reside em que o modelo transaccional apresenta uma 

sobreposição daqueles campos: apesar de dois indivíduos terem campos de 

experiência diversos, estes por vezes convergem (ver figura 4). Este foi um 

importante contributo para o conhecimento do processo de comunicação, porque 

demonstra que existe um processo activo de compreensão que pode gerar uma 

intercompreensão. Na relação entre duas pessoas que tiveram infâncias diferentes, o 

modelo interaccional considera que chegarão a compreender os seus passados, 

enquanto o modelo transaccional requer que cada um compreenda e incorpore a sua 

vida no campo de experiência do outro. Em comparação com o modelo interaccional, 

o modelo transaccional está um passo mais à frente no processo de criar significados: 

aceita a reciprocidade ou, pelo menos, a compartilha de significados. 

 
Neste último modelo reconhecem-se as influências do pensamento de Gregory 

Bateson e dos autores que em seu torno formaram a Escola de Pensamento de Palo 

Alto que abordaremos de seguida por ser a perspectiva teórica adoptada neste 

estudo. 

 

 

2.3. A PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO ORQUESTRAL 

 

 

Na presente dissertação adquire destaque o entendimento de comunicação dos 

autores do Colégio Invisível de Palo Alto formado, nos anos 50, em torno de Gregory 

Bateson e Paul Watzlawick, Donald Jackson, Janet Beavin, entre outros. 

 
O conceito de comunicação subjacente à perspectiva teórica deste grupo de 

investigadores é analisado nos trabalhos de Conceição Lopes (1998 e 2003) que se 

situa no horizonte dos estudos do campo da pragmática da comunicação desta 

escola de pensamento. Segundo a autora, a comunicação humana é por natureza 
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consequencial ao ser do humano17. Ou seja, a comunicação é condição de ser do 

Humano, manifesta-se diversamente, através das linguagens (verbal, não verbal, 

paraverbal) e estas produzem uma variedade e multiplicidade de efeitos quer se 

tenha ou não disso consciência. Neste sentido decorre o seu entendimento sobre 

comunicação, sublinhando o conjunto de linguagens, silêncios, relação, cultura, 

gestos, olhares, emoções, memórias afectivas, tempos, lugares, aprendizagens, 

mudanças, argumentos, co-construídos no processo de comunicação que é 

reciprocamente de acção na interacção e transacção significante e simbólica que 

visa a compreensão mútua entre aqueles que pactuam num dado contexto. Assim 

sendo, esta autora defende que o processo comunicacional não deriva apenas da 

estrutura da linguagem verbal, mas das características particulares de cada ser 

humano, da sua gramática cultural, da mediação institucional e organização social a 

que pertence e dos contextos em que é protagonista activo, mesmo estando 

silencioso. E que para compreender o processo da comunicação é necessário 

analisar os factores que intervêm no referido contexto.  

 
Clarificadas as várias abordagens sobre os modos de pensar a comunicação 

Humana, importa agora salientar que para se compreender o que se passa no 

processo de comunicação e a importância que o mesmo tem para cada um dos 

diferentes protagonistas em situação, há que entender a noção de contexto e dos 

níveis lógicos de aprendizagem referidos por Bateson.  

 

2.3.1. CONTEXTOS E APRENDIZAGEM 
 

 

Para compreender a importância dos factores contextuais presentes nos ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência”, começa-se por apresentar o pensamento de 

Gregory Bateson sobre o contexto da comunicação e os níveis lógicos de 

                                                 
17

 A natureza consequencial da comunicação situa-se mais nos procedimentos dinâmicos do seu 
processo. Significa tudo o que se exprime durante o processo de interacção entre os indivíduos e, 
mais ainda, as suas consequências, entendidas como resultados finais do processo e que constituem 
uma pequena parte do mesmo (Lopes, 2004: 17). 
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aprendizagem (já que para os autores do grupo de Palo Alto, o processo de 

comunicação é também um processo de aprendizagem).  

 

Bateson afirma que o contexto é uma palavra colectiva que designa todos os 

acontecimentos que indicam ao organismo um conjunto de possibilidades dentro do 

qual ele deve fazer a sua próxima escolha (1977: 262). Na comunicação humana, os 

contextos são mais complexos adoptando-se neste estudo a consideração de que 

todo o comportamento é comunicação, cada comportamento é pontuado em função 

de uma sequência de interacção com outrém. Assim, determinado comportamento 

pode ser interpretado como um estímulo, como uma resposta ou ainda como um 

reforço. 

 
Mais ainda, segundo Bateson, os contextos são os diferentes enquadramentos em 

que a comunicação decorre e que lhe dão sentido; são uma realidade 

comunicacional – apercebida correctamente ou não – que intervém na produção das 

mensagens. Trata-se de diferentes componentes do sistema aberto que é a 

comunicação humana (Bateson, 1980: 69). Os contextos estabelecem um cenário 

comunicacional que clarifica a situação e permite aos investigadores analisarem o 

processo da comunicação. Considerar que um contexto se baseia numa situação 

significa que o processo de comunicação está condicionado por uma série de 

factores – entre eles referem-se os indivíduos envolvidos, as suas orientações, o 

espaço interpessoal, o tempo, o alcance do feed-back, os canais disponíveis, os 

códigos verbais, não verbais e paraverbais, a informação transmitida, a arte de 

comunicar. 

 
Conceição Lopes (2003: 36), seguindo a definição de Tremblay & DeVito 18 , 

apresenta a natureza dos contextos de comunicação a partir de quatro categorias 

abrangentes: física, cultural, sociopsicológica e temporal. A primeira relaciona-se 

com o ambiente físico, concreto, por exemplo, a sala de conferências; a segunda 

                                                 
18

 Tremblay, R. e DeVito, J. (1993), Les Fondaments de la Communication Humaine, Canadá, Gaetan 
Morin Editeur, in Lopes, C., obra citada, 2004. 
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integra os estilos de vida, os valores, as crenças, os comportamentos, as regras de 

funcionamento dos protagonistas da comunicação; a terceira diz respeito às relações, 

aos papéis sociais e às regras de funcionamento de uma sociedade, sejam de 

carácter formal ou informal; a quarta é o momento da produção da mensagem e 

relaciona-se com a utilização do tempo, a frequência de utilização dos cenários-

espaço, o tempo de permanência nos cenários e o tipo de pontuação das sequências 

das interacções (o ritmo, as pausas). 

 
Na análise dos campos da comunicação, a autora apresenta ainda a tese de 

Muccielli19 (1991: 94) que propõe uma classificação mais específica dos contextos,  

designando-os também por campos: cultural, subcultural organizacional, tecnológico- 

material, espacial, temporal, relação humana e dinâmica. 

 
O contexto cultural engloba os costumes usuais dos indivíduos em presença de 

determinada situação de comunicação, o quadro de valores dominantes, as regras e 

os conhecimentos culturais e o imaginário social. No contexto subcultural 20 

organizacional estão incluídos os diferentes subgrupos da organização e a sua 

cultura de referência, os seus interesses e expectativas. O contexto tecnológico- 

material caracteriza-se pelos aspectos relacionados com as práticas de utilização do 

material, a sua acessibilidade e aparência ou, ainda, a sociabilidade ligada aos 

materiais artesanais e aos racionalizados. O contexto espacial engloba os lugares 

geográficos e institucionais, a disposição dos materiais e a configuração do sítio, a 

disposição dos indivíduos no espaço (proximidade, visibilidade), os factores 

climáticos (calor/ frio), os aspectos sonoros e o número de indivíduos presentes. No 

contexto relacional enquadram-se os modos de relacionamento, os meios utilizados 

no exercício do poder, os estatutos e os papéis dos dinamizadores da comunicação, 

a situação e os objectivos da comunicação, o grau de conhecimento mútuo. O 

contexto dinâmico diz respeito à forma e ao grau de formalismo da situação, à 

                                                 
19

 Muccielli, A. (1991), Les Situations de Communication, Paris, Eyroles, in Lopes, C., obra citada, 
2004. 
20

 Termo que é actualmente substituído por co-cultura, como se verá adiante, pelo seu valor 
conotativo. 
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dinâmica afectiva e aos conteúdos verbais da transacção, as interpretações das 

componentes não verbais da comunicação (1991: 95-97). 

 
Como se referiu, na secção 2.1, o campo da comunicação é muito diversificado. No 

entanto, parece existir um consenso no que respeita aos sete patamares contextuais 

considerados fundamentais na comunicação. De facto, as diversas teorias da 

comunicação estão focalizadas na análise de objectos de estudo de acordo com 

algum dos seguintes contextos: intrapessoal, interpessoal, in-grupo, organizacional 

(institucional), público, de massas e intercultural. 

 
A comunicação intrapessoal é a comunicação consigo próprio. É uma espécie de 

diálogo interior e pode ocorrer na presença de outro(s). A comunicação interpessoal 

diz respeito à comunicação presencial, face-a-face, na presença física de dois ou 

mais indivíduos. Um terceiro patamar contextual da comunicação é o in-grupo: 

composto por cinco a sete indivíduos que trabalham juntos com um objectivo comum, 

assumindo diferentes papéis. A comunicação institucional/ organizacional refere-se à 

comunicação dentro de e entre os membros de uma instituição. O quinto patamar é o 

da comunicação pública, ou seja, a disseminação de informação por parte de alguém 

para um amplo grupo de indivíduos. A comunicação de massas é a que se dirige a 

grandes audiências através dos meios de comunicação social, tais como televisão, 

cinema, jornais, rádio, entre outros, como os novos meios de comunicação (email, 

internet, televisão por cabo, dvd). O contexto da comunicação de massas inclui, 

assim, o canal e a audiência.  

 
Finalmente, o último patamar contextual de comunicação, na perspectiva abordada, 

é o da comunicação intercultural. Para a sua caracterização convém frisar que entre 

as abordagens diversas ao que se entende por cultura optou-se, por ser a que mais 

se adequa ao presente estudo, pela definição de González, Houston e Chen21 (2000: 

XV) que a descreve como uma comunidade de significado e um corpo de 

conhecimento local que é compartilhado. Então, a comunicação intercultural diz 

                                                 
21

 In West e Turner (2005: 35). 
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respeito aos indivíduos cujas bagagens culturais (background) são diferentes. As co-

culturas são grupos de indivíduos que fazem parte de uma cultura mais ampla mas 

que – através da unidade e da auto-identificação com o que os rodeia de atributos 

como raça, etnia, orientação sexual, religião e outros – criam oportunidades para si 

mesmos. A palavra co-cultura é amplamente aceite na comunidade científica, 

substituindo o conceito de subcultura que sugere que uma cultura domina outra. No 

contexto intercultural, os investigadores reconhecem o facto de que o 

comportamento humano tem uma gramática de base cultural. Ou seja, a cultura 

estrutura a nossa forma de ser, de agir, interagir e transaccionar mensagens. 

 
Assim sendo, cada um destes patamares contextuais contém todos os outros e todos 

estão contidos num só. Como se de um jogo de encaixe se tratasse. 

 

Uma outra abordagem considerada essencial para a compreensão do processo de 

comunicação humana é a que o identifica como processo de aprendizagem. 

Segundo Bateson, interpretado por Conceição Lopes (2003), a comunicação é um 

processo de permanente aprendizagem que se desenvolve em níveis lógicos de 

complexidade diferenciada. Afirma a autora que uma nova aprendizagem adquirida 

introduz no processo uma desordem. Desordem que procura uma nova ordem a 

partir da qual resultam novos modos de ver a realidade que põem o Humano num 

patamar superior de conhecimentos. A este propósito, refere-se que para Bateson a 

aprendizagem se realiza num “processo descontínuo de acordo com uma estrutura 

hierárquica” (1980: 71) e é fruto do aumento da redundância entre aquele que 

aprende e o seu ambiente. Considera que a essência e a razão de ser da 

comunicação são “a criação da significação, da informação” (1977: 143). 

 
Os quatro níveis lógicos, que Gregory Bateson apresenta, evoluem de complexidade 

de acordo com uma hierarquia. A aprendizagem de nível 0 corresponde à recepção 

de um sinal e à especificidade da resposta, seja ela verdadeira ou falsa, não sendo  

passível de correcção. Ou seja, o mesmo estímulo provoca sistematicamente uma 

mesma resposta (1977: 257-266). É a aprendizagem mais simples, linear de tipo 
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causa efeito, à qual está associado o sentido mais comum do uso da palavra 

aprender. O nível seguinte de aprendizagem diz respeito a uma mudança na 

especificidade da resposta dada na aprendizagem 0. Corresponde à experiência do 

condicionamento. Perante o mesmo estímulo, o indivíduo, com o tempo, vai dando 

respostas diferentes. A aprendizagem de nível II corresponde a uma mudança no 

processo de aprendizagem do nível anterior. Seja ela fruto de uma mudança 

correctiva realizada dentro do sistema das possibilidades do contexto no qual se 

efectua a escolha do indivíduo ou fruto de uma mudança que se produz no modo 

como a série da experiência é classificada pelo mesmo (Lopes, 2003: 30). Deste 

modo, há uma generalização pela transferência da mesma aprendizagem para 

outros contextos. O sujeito aprende a aprender. 

 
A aprendizagem de nível III constitui uma mudança no processo da aprendizagem de 

nível II. Segundo Bateson este nível é fundamental, diz respeito ao processo de 

aprender como se aprendeu a aprender e à tomada de consciência dos modelos da 

aprendizagem de nível II adquiridos ao longo da vida. Na realidade é a análise do 

processo de aprendizagem protagonizado pelo próprio indivíduo que reconstrói as 

aprendizagens de tipo II, modifica-as ou reorienta-as e aprende a perceber e a reagir 

em função de contextos. A identidade pessoal funde-se com todos os processos 

relacionais. Há uma transformação da mentalidade e ou dos comportamentos, bem 

como a construção de uma nova realidade sobre si e sobre o mundo. Esta 

aprendizagem é a possibilidade do indivíduo questionar os hábitos, os papéis, os 

desempenhos, os valores, os modos de se pensar, a si próprio, aos outros e ao 

mundo. É ainda a possibilidade de se transcender pela racionalidade e a emoção de 

poder ser quem se pode ser, sendo-o com o mundo e o ambiente. Este nível de 

aprendizagem acompanha a nova construção da realidade e o seu 

reenquadramento. 
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2.3.2. AXIOMÁTICA DA COMUNICAÇÃO ORQUESTRAL 

 
Decorrendo do enunciado nas secções 2.3. e 2.3.1. apresenta-se, agora, a 

axiomática da comunicação orquestral construída por um conjunto de autores 

seguidores de Gregory Bateson. No início dos anos 50, reuniu-se em Palo Alto, 

Califórnia, um grupo de antropólogos, psiquiatras e investigadores da comunicação 

que pretendia acrescentar conhecimento à problemática da comunicação humana e 

se opunha à utilização do modelo linear de comunicação de Shannon e de Weaver, 

já referido anteriormente, por o considerar desadequado. Pensando a comunicação 

humana como processo de partilha, uma das premissas da sua teoria é a de que 

“não se pode não comunicar” (Watzlawick, Beavin e Jackson, 1967). Este 

pensamento reflecte a ideia de que todo o comportamento é comunicação. Segundo 

a teoria de Palo Alto, quando duas pessoas estão juntas comunicam constantemente 

porque mesmo evitando não se envolver não conseguem deixar de comunicar essa 

informação. Alguém pode não dizer nada, não falar, mas mesmo assim comunicar. 

Estes autores defendem que qualquer comportamento, incluindo ignorar ou até 

mesmo recusar falar com alguém, é comunicação, o que alarga o âmbito da 

definição de comunicação. “É impossível não comunicar”: todo o comportamento tem 

valor de mensagem, quer se tenha ou não consciência; a comunicação é inevitável, 

intencional, irreversível (Lopes, 2003).  

 

Paul Watzlawick, Donald Jackson e Janet Beavin, a partir dos trabalhos de Gregory 

Bateson publicam, em 1967, o livro Pragmatics of Human Communication sobre uma 

lógica da comunicação que prefigurava já uma nova ciência do comportamento, 

apoiada na noção de comunicação enquanto partilha, relação e transmissão. Na 

perspectiva destes autores, os seres humanos vivem um único mundo, o da 

comunicação. 

 
A abordagem da comunicação orquestral não se restringe aos estudos da sintaxe e 

da semântica, mas estende-se à pragmática da comunicação que engloba a 

linguagem verbal como uma actividade social realizada através da interacção. É só 

através da análise do contexto em que a comunicação se produz que o seu 
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significado tem sentido. Assim, a Escola de Palo Alto privilegia um modelo de análise 

do contexto em oposição ao que distingue a análise do conteúdo verbal. Nesta 

perspectiva, a finalidade social da comunicação humana é conhecer, informar e 

transformar (a si e ao mundo). Considera, assim, a possibilidade da construção de 

práticas de mudança que actuam de formas diversas no sistema de comunicação, ou 

pela mudança completa do sistema ou pela transformação parcial de alguma 

componente desse sistema, sendo que neste modelo os efeitos (as reacções 

comportamentais) são sempre mais importantes do que as intenções (Lopes, 

2003:76). 

 
Conceição Lopes (2003: 75), interpretando Wittezaele & Garcia (1992) e Marc & 

Picard (1994), refere que a teoria em causa ultrapassa, actualmente, o contexto 

restrito em que foi criada, a análise da comunicação interpessoal, ou seja a que é 

realizada face-a-face, sendo aplicada à análise dos diversos contextos em que o 

processo da comunicação ocorre e anteriormente referidos. A comunicação 

orquestral retoma o sentido original do significado da palavra comunicação «de pôr 

em comum e de estar em relação»22 e concebe a comunicação como um «sistema 

de múltiplos canais nos quais o actor social participa a todo o instante, quer queira 

quer não: através dos gestos, do olhar, até do silêncio».  

 
Utilizando a metáfora da orquestra, os autores de Palo Alto, explicam as 

especificidades do processo da comunicação. Assim, e contrariamente a uma 

orquestra musical que exige a presença de maestro, a orquestra comunicacional não 

tem necessidade de maestro nem de partitura; cada protagonista, de acordo com a 

sua cultura, participa com os outros intervenientes e, interagindo, constroem 

progressivamente uma partitura da qual tomarão consciência, posteriormente, 

através da análise das componentes do processo de comunicação que vivenciaram 

na situação compartilhada. 

 

                                                 
22

 Pôr em comum não é o mesmo que a soma aritmética de dois ou mais interlocutores, é o lugar da 
possibilidade da intercompreensão (Lopes, 2004: 58). Comunicação é interacção o que pressupõe a 
disposição para a partilha. 
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Do mesmo modo que cada indivíduo utiliza uma multiplicidade de regras da 

linguagem verbal, nomeadamente, e entre outras, as regras de formação da 

linguagem, regras de utilização da linguagem apropriada ao seu interlocutor, ao 

assunto em questão e ao contexto em que está inserido, também o indivíduo usa 

diversas normas integradas, ou modos de comportamento de linguagem não-verbal 

tais como: silêncios, expectativas, omissões, dinâmica espacio-temporal que se 

regem pela tradição cultural do indivíduo. O comportamento não é congénito mas 

antes o resultado de um longo processo de interacção realizado pelo indivíduo ao 

longo da vida. Comunicar é estabelecer e desenvolver uma relação social que 

provoca mudanças e aprendizagens durante a interacção comunicativa.  

 
Ao reconhecer-se que todo o comportamento é comunicação, como se fez referência 

no início desta secção, está-se a considerar não só uma unidade de mensagem mas 

um complexo multidimensional de diversos modos de comportamento. Ou seja, está-

se a ter em conta um conjunto de diferentes mensagens, verbais, contextuais, 

posturais, gestuais, proxémicas, entre outras, que numa pluralidade de combinações 

em situação interpessoal, condicionam a produção do sentido do conjunto das 

mensagens transaccionadas e interactuam no sistema complexo que é o 

comportamento (Lopes, 2003). 

 
A axiomática é construída a partir da consideração de que a comunicação humana é 

uma orquestra comunicacional, Paul Watzlawick et al. (1967) defendem que o 

processo da comunicação não pode ser reconhecido como modelo de acção e de 

reacção mas sim de transacção e apresentam cinco axiomas que permitem a análise 

do processo da comunicação humana. O primeiro axioma, já mencionado, refere a 

impossibilidade de não comunicar, permite estabelecer a equivalência entre 

comportamento e comunicação e sublinha que todo o comportamento tem valor de 

mensagem. 

 
O segundo axioma destaca dois aspectos no processo de comunicação: o conteúdo 

e a relação, em que o segundo engloba o primeiro e, por isso, é uma 
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metacomunicação. Ou seja, o modo de dizer intervém no que é dito, é a forma que 

molda as interacções entre os protagonistas do contexto. 

 
O terceiro axioma diz respeito à natureza da relação que depende da pontuação das 

sequências da interacção (das pausas, do ritmo) no processo da comunicação, 

protagonizadas pelos parceiros em contexto. 

 
O quarto axioma relaciona-se com as duas modalidades da comunicação: digital e 

analógica. Ambas coexistem no processo da comunicação, ainda que cada uma 

delas apresente distinções que as complementarizam, a saber: na comunicação 

digital a relação é ambígua (por exemplo, entre a palavra e o que ela representa) 

enquanto que na comunicação analógica a relação é directa (por exemplo, entre a 

coisa representada - a imagem - e a palavra que a ela se assemelha). A modalidade 

digital é da ordem da comunicação verbal. Enquanto que a modalidade analógica é 

da ordem do não verbal, ou seja, da relação entre as pessoas. E é a relação que dá 

sentido ao que é transmitido verbalmente. 

 
Por último, o quinto axioma diz respeito à natureza simétrica e complementar da 

relação.  Ou seja, a relação simétrica baseia-se na igualdade e a complementar nas 

diferenças existentes entre os protagonistas da interacção. No processo da 

comunicação humana, quer uma, quer outra, são coexistentes e tendem a equilibrar-

-se. 

 
Os cinco axiomas enumerados, situados no campo de análise da pragmática da 

comunicação orquestral, dos autores inicialmente referenciados, fazem parte 

constituinte do processo da comunicação humana e consideram com igual valor a 

linguagem verbal, paraverbal e não verbal. Nenhuma destas linguagens é 

considerada instrumento do pensamento, mas são todas elas vistas como 

componentes simbólicas que expressam a experiência humana e transmitem a 

convivialidade inter-humana e são igualmente importantes na co-construção da 

partitura comunicacional (Lopes, 2003).  
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Mais ainda se acrescenta aos axiomas anteriormente referidos a consideração da 

possibilidade da construção de práticas de mudança que actuam de forma diferente 

no processo de comunicação (Watzlawick et al., 1967).  

 
Conceição Lopes refere que Watzlawick et al. (1983: 19-30) distinguem dois tipos de 

mudança nos sistemas humanos. A mudança que se produz no interior de um 

determinado sistema mas que o mantém estável – o que se traduz na expressão 

comum “tanta mudança e continua tudo na mesma” – e a mudança que provoca uma 

transformação do próprio sistema. A denominada mudança de tipo I permite ao 

sistema manter o equilíbrio e conservar-se, ocorrendo a modificação ao nível das 

suas componentes. A mudança do próprio sistema é uma metamudança e é 

designada por mudança de tipo II.  

 
Na mudança de tipo I, os elementos que compõem o interior do sistema alteram-se 

sem que o sistema se modifique, ou seja, a mudança que ocorre é automaticamente 

compensada – neste tipo de mudança surge uma regulação que tem como objectivo 

a manutenção do sistema. 

 
A mudança de tipo II caracteriza-se pelo facto de que é o próprio sistema que se 

altera ou é modificado. Surge uma mudança do sistema, dando-se uma 

transformação da realidade que passa a obedecer a outras regras – que também 

sofrem alterações. Este tipo de mudança provoca uma modificação das relações, em 

diversos campos, e leva à construção de novas regras, porque dessa mudança surge 

uma reconstrução da realidade. Esta mudança transforma o indivíduo, a organização 

ou o grupo, pois já não se trata de manter o equilíbrio – como na mudança de tipo I –

mas de resolver a crise e encontrar uma nova estabilidade. É sobretudo a este tipo 

de mudança que a Escola de Palo Alto se tem dedicado a investigar. Apresenta o 

reenquadramento como uma configuração de mudança sistémica (Watzlawick et al., 

1983: 42). Isto significa que a alteração do contexto conceptual e/ou emocional de 

uma dada situação, ou a alteração do ponto de vista segundo o qual ela é vivenciada 

recoloca-a num outro quadro que, correspondendo ainda aos factos dessa situação 

concreta, muda completamente o seu sentido. 
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A autora mais acrescenta que a estratégia do reenquadramento se fundamenta no 

princípio de que a realidade é uma construção única feita pelo indivíduo a partir dos 

contextos em que está integrado e que essa realidade é uma leitura pessoal 

subjectiva que se vai modificando, pela aprendizagem feita ao longo da vida (2004: 

97). O reenquadramento leva à modificação do sistema, altera o modelo relacional e 

pressupõe a alteração dos contextos. 

 

2.3.3. NATUREZA DA APRENDIZAGEM E PROXÉMIA  

 

Para além dos níveis lógicos da aprendizagem propostos por Bateson, cabe aqui 

referir a tese de um dos seus discípulos, Edward T. Hall, sobre a natureza da 

aprendizagem. Uma vez que se defende que comunicar ciência implica, não só, a 

compreensão das bases da comunicação humana explicitadas, como também das 

abordagens de Hall acerca da natureza da aprendizagem e da proxémia. 

  
A aprendizagem que o ciclo de colóquios “Despertar para a Ciência” promove é de 

natureza técnica. Deste modo, considerou-se importante fazer uma abordagem à 

tríade da natureza da aprendizagem, preconizada por Hall, onde três tipos de 

aprendizagem coexistem podendo, no entanto, uma delas dominar sobre as outras, 

em função da determinação do objectivo da comunicação.  

 
Para Hall a aprendizagem distingue-se em função da sua natureza: formal, informal e 

técnica. Apesar dessa distinção, elas são indissociáveis, como anteriormente se 

referiu. Segundo o autor, esta tríade marca a evolução do indivíduo e resulta da 

interacção entre os indivíduos mediados pela cultura a que pertencem e pela sua 

consciência.  

 

Assim, a aprendizagem informal é aquela que o indivíduo realiza muitas vezes sem a 

consciência do que está a aprender. É adquirida pela imitação de modelos 

escolhidos, ou não, pelo indivíduo que a vai integrando na sua experiência do dia a 

dia e aí permanece como signo cultural (Lopes, 2003: 31). Hall afirma que na 
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aprendizagem informal se aprende de uma só vez todo um conjunto de actividades 

relacionadas entre si, muitas vezes sem se saber sequer o que se está a aprender 

ou que essas acções se regem por esquemas ou regras (Hall, 1994: 88). A 

aprendizagem informal é o resultado de aprendizagens realizadas no passado que, 

quando integradas no desempenho do dia-a-dia, se tornam espontâneas (Lopes, 

2003: 33), ou seja, não são racionalizadas no momento da acção. 

 
A aprendizagem formal tem outra natureza e está relacionada com a tradição social e 

cultural. Segundo Hall, os esquemas formais quase sempre se aprendem quando se 

comete um erro e alguém o corrige (Hall, 1994: 87) ou seja, o indivíduo tenta, falha e 

é corrigido. Esta aprendizagem tem um forte cariz emocional e relaciona-se com as 

crenças dos indivíduos. 

 
A aprendizagem técnica está intimamente relacionada com o treino. Representa 

essencialmente uma transmissão unidireccional de um perito a um estudante, de 

uma forma oral ou escrita (Hall, 1994: 89).  

 
Sublinha-se que, o processo da comunicação é simultaneamente um processo com 

níveis de complexidade lógica diferenciada, que implica três tipos de aprendizagem e 

dois tipos de práticas de mudança. Deste modo, ressalta-se, mais uma vez, a 

importância que jogam os factores contextuais onde o processo se produz, os tipos 

de aprendizagem que se pretendem dinamizar, as estratégias mais úteis à sua 

dinamização, nomeadamente quando se comunica ciência para um público não 

especializado. 

 
Um dos factores que se coloca agora em destaque é o espaço interpessoal que 

segundo Hall interfere na produção do sentido da comunicação ao ponto de, por 

vezes, estar na origem de incompreensões, de conflitos e até de rupturas entre os 

indivíduos. 
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Edward T. Hall, autor da teoria proxémica, faz a equivalência entre comunicação, 

aprendizagem e cultura e demonstra que o espaço interpessoal tem valor de 

mensagem (1986 e 1994).  

  
Este autor (1994) aborda a cultura no seu conjunto enquanto forma de comunicação 

referindo-se à mesma como “o modo de vida de um povo, o conjunto dos esquemas 

de comportamento por ele apreendidos, das suas atitudes e dos seus materiais”. A 

cultura é uma das variáveis mais importantes nas vivências do homem que “não 

pode escapar à apreensão da sua própria cultura, a qual mergulha até às raízes do 

seu sistema nervoso, modelando a sua percepção do mundo”. A cultura é ainda 

considerada por Hall como “a ligação entre os seres humanos e os seus meios de 

interacção com os outros” e a riqueza significativa da vida humana é o resultado de 

milhões de combinações possíveis numa cultura complexa. Neste sentido, para 

Conceição Lopes (2003), a cultura não é imposta do exterior mas ela é o próprio 

indivíduo, existindo como que uma modelagem recíproca entre os indivíduos na 

determinação da criação da realidade do mundo. 

 
Hall (1986) cria o neologismo “proxémia” para designar o “conjunto das observações 

e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço enquanto produto cultural 

específico”. Viria a constituir-se como um campo de análise da pragmática da 

comunicação humana que se centra em três variáveis: o espaço, o tempo e a cultura. 

Dado que a análise proxémica enfatiza a mediação cultural na existência humana, 

deve ter-se em conta a visão antropológica que o autor tem sobre a cultura. 

 
No contexto da proxémia – conjunto das relações que o indivíduo mantém com o 

espaço, e o modo como cada indivíduo transforma um espaço comum no seu espaço, 

identificando-se com ele – a relação do homem com a distância não é estática. É 

dinâmica. Tem por referência o indivíduo e trata do espaço que ele mantém e 

defende perante os indivíduos da sua espécie ou de outras espécies23. 

                                                 
23

 Hall (1994) define territorialidade como o “acto de reivindicar e defender um território”. As regras de 
convívio social são estabelecidas pressupondo o respeito pelo território de cada um e pelo lugar que 
lhe pertence. 



 

38 

 
Segundo Hall, o espaço comunica de modo complexo e a sua elaboração varia de 

cultura para cultura. É uma linguagem de que o indivíduo geralmente não se 

apercebe enquanto meio de comunicação. Todos os indivíduos, estando activos ou 

inactivos, têm o seu espaço. Hall realça o valor da mensagem do espaço e a sua 

relação de equivalência com a comunicação, cuja significação decorre dos 

esquemas culturais, sociais e morais a que o indivíduo pertence. Ao propor a 

equivalência entre espaço – cultura – comunicação, o autor evidencia a existência de 

diversas dimensões na experiência humana do uso do espaço: 

 O espaço sensorial ou o modo de perceber a realidade cultural; 

 A análise antropológica do espaço que distingue: o espaço de organização 

fixa ou rígida (cidades, casas, outros agrupamentos e a forma como estão 

organizados), o espaço de organização semifixa ou semi-rígida (os móveis, a 

acessibilidade e a manipulação dos objectos), e o espaço informal, respeitante 

às distâncias que separam os indivíduos nos contactos uns com os outros, e 

que estes mais valorizam; 

 A distância pessoal que define o tipo de relação que existe entre os indivíduos. 

 
Conceição Lopes (2003) refere que Hall, baseado nos conceitos de territorialidade e 

de distância pessoal24, formula o sistema de classificação proxémico – estudo do uso 

do espaço – pressupondo o comportamento de territorialidade como parte da 

natureza das espécies vivas e em particular do homem. Neste comportamento, o 

homem, tal como os animais, serve-se dos seus sentidos para diferenciar as 

distâncias e os espaços; as distâncias escolhidas dependem das relações 

interpessoais, dos sentimentos, das actividades, das expectativas, do estatuto, da 

cultura, dos valores sociais e morais dos indivíduos envolvidos numa dada situação.  

 
De acordo com esta hipótese, Hall apresenta a seguinte classificação:  

 distância íntima – distância que se estabelece na relação de 

envolvimento com um outro corpo;  

                                                 
24

 Todo o comportamento espacial do indivíduo é analisado por Hall a partir de duas noções vindas 
dos estudos realizados no âmbito da etologia: territorialidade e distância pessoal. 
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 distância pessoal – distância que separa os membros das espécies, 

onde não há contacto;  

 distância social – estabelece a fronteira entre o modo afastado da 

distância pessoal e o modo próximo da distância pública, e marca o 

limite do poder pessoal sobre outrém25;  

 e, finalmente, distância pública – a sua dimensão compreende o 

intervalo de 3,60 metros até 7,50 metros e pode estender-se a 

distâncias superiores. 

 
A distância pública é exclusiva do ser humano, enquanto as distâncias íntima, 

pessoal e social são comuns aos homens e aos animais. Define-se a distância 

pública a partir de 3,60 metros, podendo atingir 7,50 metros, ou mais. Tanto o modo 

próximo, que pode alargar-se até aos 7,50 metros, como o modo mais afastado, que 

se estabelece a partir dos 7,50, ocorrem fora da referência imediata do indivíduo, e 

obrigam à utilização de voz alta, mobilizando os receptores sensoriais de maneira 

diferente das distâncias íntima, pessoal e social. O contacto físico está excluído e o 

uso da linguagem verbal exige uma elaboração apropriada ao efeito do estilo formal, 

assistindo-se a uma teatralização dos gestos. 

 
Este sistema de classificação estabelece, assim, as relações entre o espaço e a 

comunicação, e permite reflectir sobre estratégias e efeitos relacionados com o modo 

como os comunicadores utilizam o espaço. Esta classificação, como se poderá 

verificar no capítulo quatro onde se explicam alguns factores contextuais pertinentes 

na arte de falar em público, é uma referência importante para o estudo apresentado 

na segunda parte desta dissertação. 

 
 

 

 

 

                                                 
25

 A distância social é a distância das negociações interpessoais, do trabalho em comum, das 
reuniões pouco formais ou informais, integrando-se nela as relações profissionais. 
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CAPÍTULO 3. A COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA EM SOCIEDADE 

 

3.1. A COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA  

 

Nas últimas décadas a velocidade dos avanços científicos e tecnológicos não foi 

acompanhada pela capacidade de compreensão destes conhecimentos pelo público. 

 
Na comunidade científica existe uma crescente consciencialização da 

responsabilidade e da obrigação dos cientistas em tornar o seu trabalho mais 

acessível e comprensível ao público em geral. Para muitos a comunicação com o 

público não ocorre naturalmente e precisam de ser motivados para divulgarem o seu 

trabalho.  

 
Os jornalistas, por outro lado, sentem-se frequentemente intimidados pela ciência. 

Para eles torna-se difícil distinguir os temas mais interessantes e encontrar cientistas 

disponíveis para comunicarem com os media26.  

 
Numa sociedade democrática, onde a ciência deve ser justificada perante o público 

(uma vez que em muitos casos a investigação científica é financiada por fundos 

públicos) existe uma necessidade real de encontrar formas inovadoras e mais 

eficazes de transmitir as vantagens da ciência. 

 
Os mass media27 desempenham o papel mais importante no sentido de estimular o 

debate na sociedade e a formação da opinião pública sobre temas e questões 

científicas. Se os cientistas não cooperarem com os media de forma eficiente, poder-

-se-á estar perante o incremento de alternativas anti-ciência que não poderão dar as 

                                                 
26

 Media significa “meios”. A palavra foi importada do inglês com a acepção de “meios de 
comunicação”. 
27

 Mass porque abrangem um grande número de pessoas. Incluem uma ampla variedade de formas, 
como a televisão, os jornais, os filmes, as revistas, a rádio, a publicidade, os jogos de vídeo e os CDs. 
Os mass media ou “meios de comunicação de massa” são frequentemente associados apenas ao 
entretenimento o que é uma visão redutora na medida em que estão presentes em muitos outros 
aspectos das actividades sociais (Giddens, 2007: 456). 
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respostas que o público tem necessidade de saber – o silêncio e o afastamento dos 

cientistas alimentarão a ignorância e a desconfiança em relação à ciência. 

 
Por outro lado, os cientistas devem aceitar os novos parâmetros e a importância do 

papel dos media na sociedade actual. Os relatórios científicos, a nível mundial, estão 

a afastar-se dos temas “clássicos” (como, por exemplo, o espaço e os dinossáurios), 

aproximando-se de debates e de questões em torno do impacto da ciência na 

sociedade. 

 
É importante desafiar os media a divulgarem a ciência mas é igualmente 

indispensável ajudar os cientistas a comunicarem melhor com o público uma vez que 

eles são os actores principais. Tal como a boa ciência, a boa comunicação requer 

envolvimento, planeamento, capacidade e recursos adequados. 

 
A comunicação em ciência, indispensável para a sociedade, exige, assim, interacção, 

diálogo, respeito pelo público e pelo contexto – adaptando a linguagem de acordo 

com a audiência. Deste modo, a comunicação não deverá enaltecer a ciência sem 

nada questionar ou dar informação num só sentido.  

 
Giddens, sociólogo inglês,  define sociedade como “um sistema de inter-relações que 

envolve os indivíduos colectivamente” ou ainda como “um conjunto de inter-

relacionamentos que ligam os indivíduos entre si” (2004). O facto de os membros de 

uma sociedade28 partilharem modos de vida comuns permite que a comunidade se 

organize. A cultura é o elo que estrutura as relações sociais. Não existe cultura sem 

sociedade. Mas, do mesmo modo, nenhuma sociedade pode existir sem cultura.  

 
Desde que se começou a reflectir sobre a necessidade de maior número de pessoas 

entender o papel da ciência na compreensão da realidade e no desenvolvimento do 

homem e do mundo, tem-se privilegiado o termo  “divulgação”. Está implícita a ideia 

de transmissão de conhecimento pelos que dominam os segredos da ciência para 

                                                 
28

 O conceito de sociedade refere-se aos aspectos das comunidades humanas que são aprendidos e 

não herdados. São partilhados pelos membros da sociedade e tornam possível a cooperação e a 
comunicação. 
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outros mais leigos. Pressupõe ainda um distanciamento hierárquico entre os “que 

sabem” e os que “não sabem”. O termo “comunicação”, julga-se, reduz o 

distanciamento. Tendo em conta que um dos objectivos primordiais dos ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência” foi aproximar a ciência de um público tão 

alargado quanto possível, parece preferível utilizar neste estudo esta última 

designação – comunicação. 

 
Para João Caraça (2003), o conhecimento é o resultado da comunicação com êxito 

com o mundo exterior, é a “nossa” representação da realidade; apoia-se em 

linguagens, num processo de partilha de significados. Para compreender a ordem e 

as estruturas naturais é fundamental utilizar instrumentos e conceitos científicos. A 

construção científica da realidade contraria, normalmente, o senso comum. Baseado 

no saber comum (ou conhecimento popular), o senso comum distingue-se do 

conhecimento científico pela forma de observação, o modo ou o método, e pelos 

instrumentos do “conhecer” - não pela veracidade nem pela natureza do objecto 

conhecido. A ciência tem confirmado que o senso comum – confinado a uma 

pequena parte da realidade – apenas pode orientar a curto prazo, dado que a escala 

do conhecimento é diferenciada de outras escalas da realidade.  

 
Na sociedade actual, globalizada e mediatizada, as escalas da realidade, que só a 

visão científica permite conhecer, influenciam directamente o quotidiano, através dos 

produtos tecnológicos (das bio às nanotecnologias e às técnicas nucleares). Por 

outro lado, as questões ligadas à sobrevivência da humanidade, das alterações 

climáticas ao ambiente ou aos oceanos, entre outros, implicam uma atitude científica 

e um contributo decisivo da ciência na tomada de decisões de carácter político global. 

 
Uma sociedade avançada não pode ignorar a realidade que a rodeia. A ciência e a 

experimentação são essenciais para a educação dos jovens e para o pleno exercício 

da cidadania.   

 
Fernando Gil define a ciência como “a colecção e a disposição técnica das 

observações” relativas a um objecto que se contempla e a arte como a colecção e a 
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disposição técnica das regras de acordo com as quais se executa um objecto. No 

entanto, ambas são “pontos de reunião” organizados de observações e de reflexões 

sobre objectos de natureza diferente (2000). 

 
Existem duas características fundamentais ligadas à ciência moderna: o uso 

sistemático de instrumentos científicos – para observar, questionar e interagir com a 

natureza, e a prática da divulgação pública das suas interrogações e dos resultados 

alcançados o que garante, em termos de qualidade, a sua validação e avaliação. A 

ciência moderna, tal como se conhece e pratica hoje em dia, deve muito à circulação 

de dados e às publicações científicas. 

 
É cada vez mais importante a circulação de conhecimento científico. É indispensável 

publicar os avanços e os resultados da ciência, divulgar as dúvidas e as 

interrogações dos investigadores. Uma sociedade só será sustentável se avaliar 

cuidadosamente as repercussões dos projectos e das tecnologias que pretende 

desenvolver. Razão bastante para que os media, a comunidade científica e os 

membros da sociedade com responsabilidades económicas, culturais e educacionais 

devam ser os principais impulsionadores da comunicação da ciência. 

 
Na sociedade global, é fundamental que a componente científica seja cada vez mais 

generalizada e que abranja todas as franjas da população. Este factor deve constituir 

uma tarefa primordial para os dirigentes das comunidades que queiram ser 

competitivas e empreendedoras no mundo actual. Pode mesmo afirmar-se que 

qualquer tentativa de limitar a comunicação da ciência será, sem dúvida, uma forma 

de asfixiar e mesmo destruir o edifício, em constante desenvolvimento, do 

conhecimento científico: a ciência que não é comunicada “não existe”. 

 
Para João Caraça (2003: 45) o aparecimento da vertente “comunicação” em todos os 

domínios de actividade de qualquer comunidade, do económico ao político, do social 

ao cultural, tem um poderoso e irónico efeito: não basta fazer, passa a ser preciso 

tornar-se conhecido pelo que se faz. De outro modo, “desaparece-se”. A falta de 

visibilidade é como um óbito. Ou seja, não há profissão, arte, ofício, organização, 
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hierarquia ou sistema que não seja afectado pela comunicação. Desde a política, 

onde à dimensão representativa se junta agora, inevitavelmente, a dimensão 

mediática, até à inovação, onde a vertente tecnológica se associa hoje 

irremediavelmente à publicitária.  

 
Refere ainda que a questão central para a sobrevivência da ordem das sociedades 

democráticas no presente é conseguir entusiasmar os jovens para as carreiras e as 

novas profissões científicas e que a única linguagem verdadeiramente universal é a 

da ciência moderna porque é falada do mesmo modo em qualquer lugar do espaço e 

do tempo (Caraça, 2003: 111).  

 
Adriano Duarte Rodrigues (2002: 56) considera que a comunicação tanto envolve os 

processos de transacção entre os indivíduos como a interacção dos indivíduos com a 

natureza, dos indivíduos com as instituições sociais como, ainda, o relacionamento 

que cada indivíduo estabelece consigo próprio. Os processos comunicacionais 

abrangem, por conseguinte, domínios extremamente diversificados que 

compreendem actos discursivos assim como silêncios, gestos e comportamentos, 

olhares e posturas, acções e omissões.   

 
Para o mesmo autor, os actos comunicacionais podem, no entanto, ser 

compreendidos em duas grandes dimensões da experiência humana: a dimensão 

expressiva, que diz respeito à elaboração de manifestações significativas, e a 

dimensão pragmática, que diz respeito à prossecução de transformações do mundo 

que nos rodeia, quer se trate do mundo físico natural quer do mundo institucional. 

 
Recorde-se que no Século das Luzes o termo razão tinha uma dupla conotação, não 

designava apenas o pensamento abstracto e universal e a faculdade de «bem julgar 

e de distinguir o verdadeiro do falso». A razão comportava também uma dimensão 

ética e implicava uma vontade de esclarecer os espíritos para os emancipar.  

 
A partir da década de 30 do século passado, começa a surgir um interesse crescente 

pela comunicação e sobretudo pela sua eventual eficácia em domínios como a 



 

45 

educação. Esta nova forma de encarar a comunicação vai alimentar, na sociedade 

da época, uma procura generalizada de material de investigação sobre os efeitos da 

comunicação de massa. A necessidade de entender a comunicação em todas as 

suas vertentes emerge e instala-se no pensamento científico. 

 
A concepção de ciência, para o sociólogo Boaventura Sousa Santos (2003: 35), é 

uma determinada forma de conceber e praticar a ciência, uma ciência socialmente 

empenhada na afirmação dos valores da democracia, da cidadania, da igualdade e 

do reconhecimento da diferença.  

 
A liberdade de duvidar é uma questão fundamental em ciência. Nem sempre foi 

possível duvidar, não ter certezas. Os cientistas têm a grande responsabilidade de 

lutar pela liberdade de pensamento e de ensinar que não se deve temer a dúvida, 

mas antes aceitá-la como a possibilidade de um novo potencial. É através da dúvida 

que se tem a possibilidade de mudar e inovar o conhecimento.   

 
Salientando a importância da formulação de um problema para a metodologia ou 

teoria do conhecimento científico, Karl Popper (1996) fundamenta-se em duas teses. 

A primeira premissa é a de que o conhecimento é extenso e impressionante; a 

segunda, a de que a ignorância não tem limites e é esmagadora. Cada parcela do 

conhecimento que se adquire permite descobrir a vastidão da nossa ignorância. Um 

problema surge, cresce e torna-se importante graças aos insucessos na sua solução. 

Ou, para apresentar a questão noutros termos, a única maneira de se chegar a 

conhecer um problema é aprendendo com os erros – especialmente com aqueles 

que são indicados pela discussão crítica que tende a conduzir a um novo problema. 

 
Defendida por Carmen Gonçalves (2004: 28) é a tese de que, para alguns cientistas, 

a necessidade de difusão do conhecimento científico enquanto „antídoto para a anti-

ciência‟ é essencial. Por um lado, a adesão do público passa por um melhor 

entendimento das concepções, dos objectivos e das oportunidades que a ciência 

proporciona; por sua vez, a ciência beneficia com aquela compreensão, através da 

confiança e da aceitação do público.  
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Na verdade, para muitos cientistas, a divulgação científica é uma necessidade e a 

comunidade científica deve apostar na difusão do conhecimento porque, se assim 

não for, com as inovações e os avanços científicos e tecnológicos torna-se maior o 

desfasamento entre a evolução da ciência e o conhecimento que a sociedade civil 

tem desse progresso. Não se trata de uma estratégia de sobrevivência da ciência, 

mas de uma necessidade de comunicação dos seus resultados: o que interessa aos 

cientistas e à sociedade. 

 
Nesta perspectiva, para os cientistas parece ser a ausência de informação que 

justifica a falta de compreensão em relação aos objectivos e ao papel da ciência nas 

sociedades actuais, onde o conhecimento científico se torna fundamental na 

formação da opinião pública esclarecida. Para Fernando Gil (1998), a promoção da 

cultura científica resulta inevitavelmente de processos de comunicação da ciência. 

 
A investigadora atrás referida (Gonçalves, 2004: 87), interpretando R. K. Merton 

(1985), acrescenta que, por um lado, o desenvolvimento da ciência requer a 

participação activa das pessoas interessadas nos projectos científicos e, por outro, 

que o apoio à ciência só será assegurado por condições culturais adequadas que 

dependerão inevitavelmente de mecanismos de comunicação.  

 
Para algumas disciplinas, como a Física Nuclear, a divulgação científica é ainda mais 

premente, não só pela imagem “falsamente” negativa que têm junto da sociedade 

mas também porque há um défice e um decréscimo no número de alunos que optam 

por carreiras nessas áreas. Nos nossos dias, a utilização do marketing e da 

publicidade nos órgãos de comunicação social tornou-se fulcral para os cientistas, no 

sentido de demonstrarem a importância da investigação que estão a realizar junto do 

público em geral e das instituições que lhes poderão atribuir subsídios para 

continuarem a desenvolver o seu trabalho.   

 
Em termos metafóricos poder-se-á afirmar que a ciência é uma moeda de duas faces. 

Para a compreender talvez seja necessário aceitar o seu papel fundamental nas 
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condições de vida na Terra assim como as suas consequências menos positivas. A 

falta dessa compreensão é uma das razões por que, na maior parte das vezes, o 

público parece reagir à ciência com uma mistura de receio e adulação, com ausência 

de sentido crítico, o que poderia ser minorado através de processos de comunicação 

e de divulgação da ciência e consequente participação pública nas decisões sobre 

ciência. 

 
Com a divulgação científica, os cientistas para além de contribuírem para a 

promoção da cultura científica, desenvolvem um dos seus papéis fundamentais: a 

sensibilização do público não especializado, da sociedade em geral, para a 

importância da compreensão da ciência e para uma reflexão crítica. Porque não 

basta transmitir o conhecimento, cabe ao cientista ajudar o receptor a adquirir 

espírito crítico e a aumentar a sua capacidade de reflexão, o que lhe irá permitir, 

como cidadão, participar activamente na tomada de decisões.  

 
As dimensões da compreensão e da “confiança” na ciência e nos cientistas são 

indissociáveis. A cultura científica é assim fundamental para que o cidadão comum 

adquira e possua a capacidade de reflectir criticamente sobre os novos 

conhecimentos científicos. Como tal, ao reconhecer-se a necessidade de uma maior 

abertura do campo científico e de um diálogo mais profundo com públicos não 

especializados, como meio de construção da confiança e legitimidade públicas nas 

decisões, muitos cientistas falam da cultura científica como elemento de cidadania 

necessário para que os leigos estejam em condições de entender as decisões 

políticas sobre ciência. Na verdade, se não houver cultura científica, não se 

consegue formular um juízo de valor acerca de determinada decisão política dos 

órgãos de soberania relativamente ao resultado de uma investigação e às eventuais 

consequências da sua aplicação: um maior acesso ao conhecimento científico é um 

direito de cidadania em democracia. 

 
Para que a sociedade possa ter um papel activo e interveniente na definição das 

políticas científicas, é fundamental, por um lado, uma opinião pública esclarecida e, 

por outro, a consciência e a responsabilidade social do cientista, no sentido de a 
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esclarecer dos perigos inerentes a alguns dos seus hábitos e a informar dos riscos 

que poderão estar associados à investigação que está a desenvolver (Alves, 2005: 

95). 

 
A par de uma comunicação mediatizada ou, em alguns casos, como alternativa à 

mesma, muitos organismos de investigação têm vindo a investir na comunicação 

directa com o público. O que está em causa já não é só a divulgação – ou 

popularização – do conhecimento científico, mas um dever de cidadania no sentido 

de aproximar a ciência da sociedade, como já se referiu. Anabela Carvalho reafirma 

o sentido e o propósito específicos desta aproximação como a necessidade de trazer 

a ciência como bem „per se‟ à população ou a possibilidade de uma real revisão das 

políticas científicas (2004: 34).  

 
Pode-se já constatar um reposicionamento dos cientistas face ao público. Aquela 

investigadora refere haver indicadores que apontam para um quadro mais alargado 

de desenvolvimento de novas estratégias de comunicação dos profissionais da 

ciência, em particular no que diz respeito a questões políticas, éticas e ideológicas. 

Assim, no discurso público dos cientistas, é possível identificar com frequência uma 

maior frontalidade na comunicação do risco em matérias que dependem de decisões 

governamentais, apoio popular e/ou do comportamento dos cidadãos (2004: 40). 

 
A vida do cidadão comum tem hoje um vasto conjunto de conexões com a ciência. 

As aplicações da investigação no campo da alimentação e da saúde, a tecnologia 

presente nos mais variados objectos e a identificação e resolução de problemas 

ambientais são apenas alguns exemplos de como o público depende actualmente da 

pesquisa científica e tecnológica. Múltiplas decisões comportamentais resultam, pelo 

menos até certo ponto, de atitudes perante a ciência (Carvalho, 2004: 42). 

 
Os mais variados organismos oficiais, seja a nível nacional ou internacional, mantêm 

um elevado interesse na percepção pública da ciência e nos níveis de conhecimento 

científico dos cidadãos. A existência de um público informado e interessado na 

ciência é considerado importante para a saúde económica e política das sociedades. 
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Este é o espírito do „Plano de Acção Ciência e Sociedade‟, por exemplo, em que a 

Comissão das Comunidades Europeias (2001) assume ir ao encontro da Estratégia 

de Lisboa29, contribuindo para fazer da União Europeia uma sociedade e economia 

„do conhecimento‟. Em Portugal refere-se, como exemplo, o programa Ciência Viva, 

da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e aponta-se a iniciativa 

dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” como um contributo para aquele 

desígnio: ao promover a cultura científica cria-se um público informado e participativo. 

 
A total “cidadania científica” e a plena “cidadania tecnológica” envolvem, segundo 

alguns autores, a capacidade de compreensão crítica da ciência e da tecnologia. 

Para além do conhecimento dos factos, a literacia30 científica significa saber pensar 

as consequências de uma determinada interpretação da realidade ou uma 

determinada proposta de acção. Significa também ser capaz de avaliar a qualidade e 

a fiabilidade da informação. A competência crítica do cidadão comum e a confiança 

que deposita na ciência e nos cientistas são cruciais para a sua análise dos 

problemas sociais e para a sua participação nos processos de discussão e decisão.  

 
A ciência surge não só como modo de conhecimento e prática de investigação, mas 

também, salienta o sociólogo Firmino da Costa (2002: 16), como instituição e como 

cultura e, além disso, como problema social e alvo de controvérsia pública. Neste 

contexto, a presença da ciência é não só cada vez maior na sociedade em geral, 

desdobrando-se em múltiplas vertentes, como adquire também um destaque 

particular na esfera comunicacional, onde se encontram referências crescentes tanto 

às ciências e às tecnologias como às suas aplicações e consequências.  

 

                                                 
29

 Em Março de 2000 foi adoptado no Conselho Europeu de Lisboa o objectivo estratégico para a 
União Europeia de a tornar na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo. 
http://planotecnologico.pt/ 
30

 Se o conceito de alfabetização traduz o acto de ensinar e aprender, o de literacia traduz a 
capacidade de usar as competências (ensinadas e aprendidas). O conceito de literacia – capacidades 
de processamento de informação escrita na vida quotidiana – não se opõe ao de alfabetização 
funcional que pressupõe as competências necessárias à execução de novas tarefas, de modo a que 
cada pessoa assegure o seu próprio desenvolvimento e o da sua comunidade (Benavente, 1996:4) 
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A primeira linguagem de comunicação entre os modernos homens de ciência foi o 

latim, que era a língua em que os eruditos daquele tempo se correspondiam. No 

século XV, a introdução da imprensa e a cultura da modernidade, que requer a 

verificação do que está registado e a certificação do saber, contribuíram fortemente 

para a circulação intensa de conhecimentos e de informações científicas. João 

Caraça (1997: 71) afirma também que só se estabelece «um novo saber se os seus 

objectivos, métodos e conhecimentos produzidos forem partilhados por uma 

assembleia de praticantes que os validem», assembleia constituída por indivíduos 

que se reúnem num determinado sítio ou por aqueles que comunicam à distância.  

 
A ciência moderna, com o seu espírito ecuménico e antecipando a sociedade global, 

levou à criação de redes de comunicação. As publicações científicas permitem que o 

conhecimento circule mesmo entre cientistas muito distantes geograficamente. 

Constituem-se e multiplicam-se grupos, sociedades e academias científicas com o 

objectivo de discutir, descobrir, ensinar, difundir e aplicar os novos conhecimentos. A 

ciência, como saber argumentativo, cria, assim, um enorme dispositivo 

comunicacional que não só lhe serve de garantia, como ao mesmo tempo possibilita 

a sua disseminação. 

 
A circulação do conhecimento científico através de meios de comunicação 

especializados (revistas científicas, congressos, workshops, seminários, relatórios), 

das diversas disciplinas, que se desenvolvem neste período, provocam uma 

crescente diferenciação nas linguagens. Consequentemente, a comunicação apenas 

é eficiente entre pares da mesma área científica. Assim, só um pequeno núcleo da 

sociedade – a comunidade disciplinar respectiva – tem acesso ao conhecimento 

científico. Mas, por outro lado, é o carácter público desse tipo de conhecimento que 

permite validar e ao mesmo tempo avaliar a sua qualidade, ou seja, o valor da 

novidade que introduz.  

 
Quando se toma consciência da rede cognitiva e comunicacional que se estende por 

todo o globo e que se refaz continuadamente, chega-se à definição de ciência de 
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João Caraça (1997: 80) como o «conhecimento que circula no conjunto da 

comunidade científica» no decurso da sua actividade profissional, institucionalizada. 

 
Dascal considera três níveis de comunicação em ciência: a que se estabelece entre 

cientistas, “intra-scientific”, a comunicação entre disciplinas, “cross-scientific” e, 

finalmente, a denominada “extra-scientific” que envolve o público não especializado e 

as políticas científicas31. 

 
Numa entrevista, concedida a Teresa Firmino do jornal Público, em 3 de Abril de 

2003, o químico francês Paul Caro, ao ser interpelado sobre se é ou não difícil 

comunicar a ciência, afirma que é difícil porque a linguagem da ciência é bastante 

diferente da comum – é construída por palavras difíceis, símbolos, fórmulas, imagens 

e números. Acrescenta que mesmo para os cientistas é difícil compreender as 

palavras de outros colegas fora da sua especialidade, o que significa que a ciência, 

na sua própria linguagem, só pode ser comunicada a um pequeno grupo de pessoas 

que conseguem compreendê-la. 

 
Para falar de ciência num jornal, por exemplo, não se pode usar a linguagem da 

ciência – o que se deve fazer não é uma simplificação da linguagem mas construir 

uma história que tem de ser apelativa. Para Paul Caro, quase todos os bons artigos 

de divulgação científica, nos jornais e nas revistas, são peças literárias – os 

jornalistas, com base nos artigos científicos, constroem uma história: dramática, 

atraente e fascinante. Quando questionado sobre a relação entre cientistas e 

jornalistas, o químico francês ressalta a importância da linguagem para o cientista, 

porque é com base na maneira como fala que irá ser avaliado pelos seus pares. 

Assim, o cientista não gosta de ter a sua linguagem distorcida, deformada ou até 

simplificada: esta é uma das dificuldades que sentem ao falar com os jornalistas. Um 

cientista consegue, assim, dialogar melhor com o público do que com um jornalista.  

 

                                                 
31

 Marcelo Dascal (Gulbenkian Professorship, Mestrado em História e Filosofia das Ciências, 
Faculdade de Ciências de Lisboa), conferência proferida em 24 de Maio de 2004, “Pode a Ciência ser 
Transparente?”.  
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Para Jorge Wagensberg32, director do Museu da Ciência de Barcelona, comunicar é 

intrínseco ao próprio conceito de conhecimento, na medida em que o que não se 

pode transmitir de uma mente para outra não é conhecimento. Na prática, ainda 

segundo este reputado físico, é tudo um jogo de emoções e o primeiro impulso de 

um cientista, quando faz uma descoberta, é comunicá-la à pessoa que estiver mais 

perto (Matas, 2004).  

 
Conceição Lopes (2003: 6) defende que comunicar é aprender, é mudar. Sublinha 

ainda que o desentendimento que existe entre o que se pensa ser a comunicação, 

«bem como sobre as razões pelas quais os Humanos comunicam», fazem-nos 

esquecer o essencial – o Homo communicans, «que comunica para se conhecer, 

para reconhecer-se nos outros, para reconhecer e conhecer os outros, para partilhar, 

para influenciar e para se distrair. Quer se tenha ou não consciência disso, a 

comunicação é um estado e uma qualidade do ser humano».  

 

 

3.2. OS PÚBLICOS DA COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA 

 
A possibilidade de entendimento entre as pessoas é dada através de um mecanismo 

da comunicação que pressupõe a partilha e a intercompreensão, meta ideal do 

processo da comunicação humana.  

 
A comunicação nem sempre coincide com a linguagem. No entanto, a compreensão 

da comunicação passa, em grande parte, pelo entendimento da linguagem. Dado o 

carácter primordial da linguagem verbal na acção e interacção próprias da 

comunicação humana, não é possível avançar na compreensão desta sem alcançar 

o entendimento da primeira. 

  
Como refere João Caraça (1997: 73), a ciência, provocando «uma interacção 

permanente entre teoria e experimentação», precisa de uma comunidade que a 

pratique obedecendo às suas regras complexas de operação – que implicam 

                                                 
32

 Entrevista concedida a Arnau Matas, Comunicar ciencia siempre es posible, Cosmosdigital, 2004. 
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princípios, processos e linguagens de difícil aprendizagem – e só «vive porque se dá 

a conhecer». É esta noção de ser pública e de ser apropriável por quem aprender os 

códigos da sua acessibilidade, bem como o facto de estar «aberta» a quem a 

publique, que caracterizam indiscutivelmente a cultura científica.  

 
No estudo intitulado Públicos da Ciência em Portugal, Firmino da Costa (2002: 26) 

concluiu que mais de dois terços dos portugueses têm uma relação de 

distanciamento com a ciência, desenvolvendo poucas estratégias para adquirirem 

informação científica.  

 
Mas em que sentido se pode falar de públicos da ciência? Esta questão está 

intimamente relacionada com as concepções de divulgação científica, de 

compreensão da ciência pelo público ou seja de Public Understanding of Science, de 

literacia científica, de comunicação da ciência, de cultura científica33. É importante 

salientar que, apesar das diferenças entre si, estas noções remetem para a 

problemática comum da comunicação entre uma esfera científica altamente 

especializada, tal como se constituiu nas sociedades contemporâneas e o conjunto 

muito mais vasto de indivíduos que integram essas mesmas sociedades. 

 

A hipótese mais geral subjacente ao livro é a de que as transformações sociais 

contemporâneas trouxeram consigo um novo modo de relacionamento das pessoas 

com as instituições especializadas. Esse processo acontece em diversas esferas e 

ocorre também no domínio da ciência. 

 
No século XIX, assistiu-se a um crescente interesse pela ciência, alargando-se assim 

o âmbito da sua difusão. Este aumento do público da ciência surgiu em sintonia com 

a ideia, divulgada nos países mais avançados, de que a ciência estaria ao alcance 

de todos, num quadro de literacia com tendência a generalizar-se (Bensaude-Vincent, 

2001).  

 

                                                 
33

 Noção que se desenvolve mais adiante. 
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A proliferação de actividades de divulgação de ciência durante o século XIX, através 

de conferências e exposições, gabinetes, observatórios e museus, jardins botânicos 

e zoológicos e, publicações – onde se pode incluir a designada “ciência vulgar” ou 

“vulgarização científica” –, nomeadamente livros e revistas, evidenciaram 

preocupações de democratização voltadas para o consumo de massas (Costa, 2002: 

29).  

 
Esta perspectiva democratizadora do conhecimento, a preocupação informativa e a 

vocação pedagógica tiveram como objectivo tornar acessíveis a não especialistas 

domínios básicos e avanços recentes da ciência e da tecnologia, incentivando-os a 

desenvolverem hábitos e métodos científicos no seu dia-a-dia. Valoriza-se, assim, a 

comunicabilidade entre cientistas profissionais, amadores curiosos e jovens. Esta 

concepção de divulgação científica continuaria a implementar-se ao longo do século 

XX, permanecendo ainda hoje válida para muitos cientistas, professores e 

divulgadores da ciência, incluindo os mais conceituados e de maior protagonismo 

público. O sociólogo Firmino da Costa  (2002: 36) considera importante facultar a 

apreensão do sentido da ciência pelo menos nas respectivas dimensões 

fundamentais, despertando o interesse, promovendo formas de abordagem originais, 

explorando fronteiras do conhecimento e suscitando uma compreensão integradora e 

um diálogo interdisciplinar.   

 
Outras hipóteses importantes levantadas no referido estudo foram, por um lado, a de 

que a condição geral de público da ciência se desdobra numa pluralidade concreta e 

tipificável de públicos e, por outro, a de que esses diferentes tipos de públicos são 

mais claramente identificáveis se se recorrer não apenas a variáveis relativas a 

concepções e atitudes das pessoas a respeito da ciência mas, sobretudo, a variáveis 

relativas a práticas de relação com a ciência. O resultado principal a que se chegou 

foi a identificação de sete modos típicos de relação com a ciência, a que 

correspondem sete segmentos da sociedade portuguesa actual nos quais é possível 

enquadrar a população estudada. 
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A investigação sociológica realizada acabou por revelar um novo conceito, o de 

“modos de relação com a ciência”, que se tornou o fio condutor de toda a análise. No 

centro do conjunto dos resultados a que a pesquisa conduziu, destaca-se uma 

tipologia de modos de relação com a ciência34. 

 
Os primeiros quatro perfis-tipo (os “envolvidos”, os “consolidados”, os “iniciados” e os 

“autodidactas”), reconhecidos no referido estudo sociológico – Públicos da Ciência 

em Portugal – e que se apresentam seguidamente, abrangem pouco mais de um 

terço da população considerada, entre os 15 e os 74 anos e demonstraram elevada 

ou significativa proximidade com a ciência, atentos tanto às consequências benéficas 

quanto aos riscos dos desenvolvimentos que ela pode alcançar, embora os que 

acreditam nos benefícios ultrapassem o número dos cépticos, exprimindo opiniões 

interessadas sobre conteúdos e modelos para possíveis revistas sobre ciência.  

 
Os “envolvidos”, um grupo minoritário (pouco mais de 2%), têm práticas intensivas e 

múltiplas de aquisição de informação científica, utilizam a ciência activamente nos 

vários contextos de existência social, sobretudo no estudo e na vida pessoal, avaliam 

os seus conhecimentos científicos como bons e mostram-se muito interessados em 

melhorá-los.  

 
Os “consolidados” (grupo mais numeroso na ordem dos 9%) têm igualmente práticas 

de aquisição de informação científica, embora menos frequentes do que os 

anteriores, também utilizam a ciência em diversos contextos mas, neste caso, 

sobretudo na esfera profissional e na vida pessoal, têm uma avaliação positiva 

moderada dos conhecimentos científicos que possuem e uma disposição elevada 

para os melhorar, embora já não tanto através da escolaridade formal.  

 
Os “iniciados”, representando cerca de 8% da população estudada, relacionam-se 

com a ciência principalmente na escola, embora também em certa medida na vida 

pessoal, praticam formas diversas de aquisição de informação científica, se bem que 
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 Os autores consideram este novo conceito mais preciso teoricamente e mais operativo 
analiticamente do que o de “públicos da ciência”. 
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em menor escala do que os anteriores, revelam uma auto-avaliação de 

conhecimentos científicos positiva moderada e um desejo acentuado de os melhorar.  

 
Ainda dentro do conjunto que demonstrou maior proximidade com a ciência, os 

“autodidactas” atingem quase 18% dos inquiridos. As suas práticas de aquisição de 

informação científica são do mesmo nível intermédio dos iniciados, o contexto de 

utilização da ciência é apenas o das actividades informais da vida pessoal, situam os 

seus próprios conhecimentos científicos num patamar mais baixo do que os 

anteriores, mas exprimem uma disposição relativamente elevada para os melhorar.  

 
Os restantes três perfis-tipos incluem quase dois terços da população considerada. 

Neles os modos de relação com a ciência são de distanciamento:  

 
- os “indiferentes” (cerca de 23%) apenas desenvolvem de forma muito residual 

práticas de aquisição de informação científica.   O único contexto em que utilizam a 

ciência é o da sua vida pessoal,  mas ainda assim com níveis muito reduzidos,  auto-

-avaliam os seus conhecimentos científicos como fracos e não mostram grande 

interesse em melhorá-los. Os seus julgamentos acerca das consequências dos 

desenvolvimentos da ciência são mais pessimistas do que os que prevalecem nos 

quatro grupos que se enunciaram atrás e, também ao contrário daqueles, não se 

mostraram muito interessados no perfil desejável para revistas de divulgação 

científica; 

 
- os “benevolentes”, no conjunto a categoria mais numerosa (aproximadamente 

28%), são em algumas vertentes muito semelhantes aos anteriores: as práticas de 

aquisição de informação científica e de utilização da ciência são quase inexistentes. 

Evidenciaram auto-avaliações de conhecimentos muito baixas e desejos de os 

melhorar igualmente reduzidos. Distinguem-se, no entanto, por atitudes mais 

favoráveis na avaliação das consequências da ciência e por se mostrarem mais 

disponíveis para expressar opiniões acerca de aspectos desejáveis em publicações 

nesta área; 
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- finalmente, os "retraídos” (na ordem dos 12%) quase não desenvolvem qualquer 

actividade de contacto com informação científica nem utilizam a ciência nos diversos 

contextos sociais, sendo os que avaliam a um nível mais baixo os seus próprios 

conhecimentos neste domínio e os que menos desejo manifestam em melhorá-los. 

Além disso, são os que têm opinião mais negativa sobre os impactos do 

desenvolvimento da ciência e os que menos importância atribuem a quaisquer 

conteúdos e formas de tratamento em revistas sobre ciência.  

 
Verificou-se ainda que os “envolvidos” são jovens, muitos deles estudantes em graus 

avançados. Os que já exercem profissão têm actividades que exigem elevada 

qualificação. Grande parte dos “consolidados” situa-se na meia-idade, possui graus 

de ensino elevados, e desenvolve actividades profissionais como dirigentes, quadros 

e técnicos de nível superior ou intermédio. Os “iniciados” são os mais jovens, quase 

todos com menos de 25 anos, e na grande maioria estudantes. Os “autodidactas” 

distribuem-se por toda a faixa etária considerada e por todos os níveis de 

escolaridade, sendo na sua maior parte assalariados de base, dos serviços ou da 

indústria. Por seu turno, os “indiferentes” e os “benevolentes” têm escolaridades 

baixas, são, em larga maioria, operários ou empregados executantes dos serviços, e 

distribuem-se pelos diversos escalões etários; os “retraídos” são os mais velhos, os 

menos escolarizados, e os com maior número de operários e domésticas. 

 
Numa análise de conjunto, a proximidade à ciência revela uma relação directa com 

os níveis de escolaridade, em particular com os graus mais elevados e com os 

recursos cognitivos e sociais, mas também com a proximidade à cultura erudita e às 

novas tecnologias, quando integradas nos estilos de vida quotidiana. Mostra-se 

fortemente relacionada, também, com as oportunidades de contacto directo com a 

investigação científica ao longo dos trajectos de vida e com a utilização da ciência 

nos contextos sociais de trabalho, estudo, acção cívica, lazer e sociabilidade. 

 
Não menos importante, porém, é o facto de os diversos “modos de relação com a 

ciência” não decalcarem simplesmente as distribuições de níveis de escolaridade ou 
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escalões etários, de classes sociais ou estilos de vida. Apesar das tendências 

predominantes, há casos significativos de presença de modos de relação próxima 

com a ciência em quase todas as categorias sociais, seja qual for o parâmetro de 

caracterização considerado.  

 
Conclui aquele sociólogo (Costa, 2002: 181), no estudo referido, que os públicos da 

ciência se encontram em todos os quadrantes sociais, embora de modos variáveis. O 

que, por um lado, significa que os recursos e as oportunidades acessíveis, 

designadamente no plano educativo, influenciam a probabilidade de acesso à ciência 

e de interesse por ela. Mas, por outro, implica igualmente a possibilidade de 

promover estratégias específicas e adequadas de comunicação da ciência com os 

diferentes públicos.  

 

3.3. A EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO CIÊNCIA/SOCIEDADE 

 

Apresenta-se um quadro geral da evolução histórica e das diferentes abordagens à 

problemática da relação da ciência com a sociedade.  

 
Na investigação que tem sido desenvolvida sobre a problemática da compreensão da 

ciência pelo público ou, mais precisamente, sobre a evolução da relação entre a 

ciência e a sociedade, Martin Bauer (2004, 42) distingue três períodos. O primeiro, 

que decorre dos anos 60 à década de 80, caracteriza-se por um défice de literacia 

científica, atribuído à falta de conhecimento científico pelo público. As estratégias 

propostas para solucionar esta questão são a avaliação do grau de literacia, assim 

como a intervenção no sistema educativo, em todos os graus de ensino.  

 

No segundo período, de 1985 aos anos 90, designado Public Understanding of 

Science (compreensão da ciência pelo público), persiste o défice de literacia por 

parte do público provocado pela sua atitude em relação à ciência. A chave para este 

problema poderá residir na capacidade de mudança de atitude da sociedade através 

da educação e da divulgação científicas.  
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Presentemente está-se numa fase que se pode designar por Science and Society (A 

Ciência e a Sociedade) ou mesmo Science in Society (A Ciência inserida na 

Sociedade) em que surge um diagnóstico oposto: o défice não é da sociedade mas 

sim dos cientistas e das instituições científicas em quem o público não confia.  

 

Qual será o real entendimento que o público tem da ciência? Num passado recente, 

muitos cientistas ainda viam a popularização da ciência como algo prejudicial às 

suas carreiras. Por parte do público existia um sentimento de “amor-ódio” 

relativamente aos cientistas: ora eram adorados como sábios, ora odiados por serem 

os inventores de armas de destruição maciça. Situação que se acentuou, em grande 

parte, devido à II Guerra Mundial. Terminado o conflito, a ciência e os cientistas 

seriam um alvo preferencial da atenção de um público curioso.  

 

A necessidade de divulgar publicamente a ciência começou então a fazer-se sentir, 

tornando-se mais forte a partir dos anos 60. Surgiu um movimento social que incluía 

intervenientes, meios e actividades e que tinha como objectivo a missão de 

aproximar a ciência do público. 

 

A ciência é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da Humanidade. Para John 

Durant (1992: 11) não fará sentido ignorar os progressos da ciência que afectam a 

vida de todos os indivíduos. É da maior conveniência e utilidade que estes saibam 

em que medida tal se verifica, como e porquê. Muitas decisões políticas estão 

relacionadas com assuntos de carácter científico; em democracia deverão resultar de 

um debate com o público informado. Acresce ainda a questão do financiamento. 

Sendo a ciência subsidiada pelos cidadãos, estes têm o direito de saber como o seu 

dinheiro é aplicado. 

 
Nesta ordem de ideias, John Durant (1992: 12) considera que identificar o nível de 

literacia científica do público é fundamental, o que tem justificado os vários estudos 

realizados, nomeadamente nos Estados Unidos onde a equipa do investigador Jon 
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Miller35 analisou os indicadores de ciência da National Science Foundation (NSF), 

avaliando os níveis de compreensão de temas científicos e tecnológicos. Em 

Inglaterra, outro estudo indiciador da actividade desenvolvida para aproximar a 

ciência do público pretendia encontrar resposta à questão: “o que significa estudar 

um assunto segundo o método científico?”. Foi realizado por Durant, Evans & 

Thomas – um dos grupos mais activos do movimento Public Understanding of 

Science de que se falará adiante – e revelou que só 11% dos inquiridos sentia a 

necessidade da experimentação; uma ínfima percentagem de 3% mencionava a 

importância de testar as hipóteses.  

 

O conceito de “literacia científica” dá origem a uma dupla analogia. Por um lado, 

sugere que a ciência faz parte do conhecimento a que todos os cidadãos deverão ter 

acesso. Neste sentido, a educação científica está englobada na “literacia básica” – 

na leitura, na escrita e na matemática. Por outro lado, a literacia científica é ainda 

“cultura política”. Neste caso, a ideia é a de fazer as pessoas intervirem nas decisões 

políticas, por via directa, através de referendos, ou por via indirecta, através da 

eleição de representantes. De qualquer forma, esta realidade só pode ser eficaz se 

as pessoas possuírem conhecimentos básicos sobre o processo político e sobre as 

instituições. Só assim poderão ter voz. O postulado axiomático será o seguinte: a 

ignorância científica e a ignorância política levam à alienação, à demagogia e ao 

extremismo. 

 
Ao conceito de literacia científica está subjacente um défice de conhecimento por 

parte do público que é considerado, de uma maneira geral, pouco letrado, sendo 

necessário melhorar o seu nível de formação.  O défice de literacia do público está 

entre as prioridades das políticas educativas que reivindicam cada vez mais 

investimento na educação em ciência, em todas as fases do ciclo de vida.   Sublinhe-

-se que esta questão está estreitamente relacionada com as atitudes tecnocratas dos 

indivíduos que detêm a responsabilidade das decisões e que consideram o público 
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 O primeiro estudo foi realizado em 1979. 



 

61 

ignorante e, por conseguinte, não qualificado para participar nas deliberações 

políticas ou para exercer o seu direito de cidadania. 

 
Uma importante concepção de literacia científica foi proposta por Jon D. Miller em 

Chicago em 1983 e em 1992 (Bauer, 2004: 48). A definição de Miller incluía quatro 

elementos: a) conhecimento dos princípios básicos da ciência, b) compreensão dos 

métodos científicos como a probabilidade e o desenho experimental, c) apreciação 

dos resultados positivos da ciência e da tecnologia e d) rejeição de crenças 

supersticiosas como a astrologia ou a numerologia. Miller construiu um estudo 

baseado em indicadores de literacia. 

 
O paradigma da literacia científica começou por se caracterizar pela preocupação 

com o défice de conhecimento científico por parte do público. A National Science 

Foundation abriu a possibilidade de realização de estudos comparativos 

internacionais dos indicadores de literacia científica nos adultos durante os anos 80 

(Bauer, 2004: 50). Os défices de literacia científica dos adultos continuaram a ser a 

principal questão a exigir um estudo contínuo, requerendo medidas mais eficazes 

designadamente nos programas escolares e junto dos media. 

 
Continuaram a ser mobilizadas antigas e novas razões para a promoção da relação 

da ciência com a sociedade: o conhecimento científico é fundamental para a 

diversidade de escolhas que no quotidiano os consumidores têm forçosamente de 

fazer (Thomas & Durant, 1987; Gregory & Miller, 1998). Aumenta a competitividade 

da indústria e do comércio, para não mencionar a circunstância de ser parte 

integrante da tradição e da cultura de qualquer sociedade. 

 
Muitos consideram que um maior nível de conhecimento assegura atitudes mais 

positivas. O problema com a insuficiente literacia científica por parte do público 

continua a ser o défice de conhecimento, mesmo considerando a evolução registada 

numa fase mais recente em que a atitude errada por parte do público é factor 

determinante, pelo menos segundo Martin Bauer (2004: 51), para o seu 

distanciamento em relação à ciência. 
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A expressão Public Understanding of Science (PUS) que se optou por traduzir por 

“compreensão da ciência pelo público” tanto significa a diversidade de actividades 

desenvolvidas com o objectivo de aproximar a ciência do público, como se refere 

também à investigação que pretende definir o conceito. Daí o seu carácter “ambíguo” 

e simultaneamente polivalente.  

 
Nos anos 80, enquanto movimento social, o Public Understanding of Science (PUS) 

colocou em debate vários significados possíveis para o termo understanding, 

compreensão. Alguns enfatizavam a vertente “conhecimento”, outros sublinhavam a 

importância da “ciência” considerando que o público devia possuir um determinado 

nível de literacia científica.  

 
Quando aumentaram as preocupações com a poluição industrial ou com as 

consequências das centrais nucleares, as atitudes do público em relação à ciência 

tornaram-se ambivalentes e, simultaneamente, os governos reduziram as verbas 

destinadas aos projectos científicos. Com a ciência “ameaçada”, os cientistas 

sentiram a necessidade de se aproximar da sociedade (Bauer, 2004: 45). Neste 

contexto, os cientistas sociais reuniram esforços, desenvolveram acções políticas, 

associando educadores e outros actores sociais, sob a bandeira do Public 

Understanding of Science, passando a formar um autêntico movimento social que 

começou, assim, a manifestar-se de diversas maneiras e em variados países. 

 
O investigador Martin Bauer (2004: 46) ainda recentemente defendeu na Fundação 

Calouste Gulbenkian que, para alguns defensores do PUS, uma das formas de 

aproximar o público da ciência seria levar as pessoas a pensarem como os cientistas 

o fazem. Esta ideia tinha já precursores: o professor americano John Dewey 

reivindicara, nos anos 30, a necessidade de incutir nos jovens uma “atitude científica” 

que os ajudaria a analisar os problemas do dia-a-dia de uma maneira racional e 

lógica. Em 1955, Warren Weaver, presidente da American Association for the 

Advancement of Science (AAAS), defendera os benefícios da ciência, realçando a 

dialéctica entre a ciência e o público. A ciência é essencial à sociedade e não poderá 
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desenvolver-se sem uma intervenção permanente da própria sociedade, que directa 

ou indirectamente é o grande financiador das actividades científicas, seja através dos 

fundos do Estado ou de instituições privadas. Weaver alertara, ainda, para o perigo 

do distanciamento da ciência em relação ao público o que prejudicaria o 

desenvolvimento de projectos científicos e consequentemente o progresso 

económico da civilização.  

 
Na prática, aquela associação científica americana (AAAS) demorou algum tempo a 

promover a ideia de Weaver da mesma forma que os educadores de ciência foram 

lentos na implementação do programa de Dewey. A mudança de atitude verificou-se 

no auge da Guerra Fria, em parte devido ao sentimento de orgulho ferido dos 

americanos pelo facto de a então URSS ter sido pioneira na exploração do espaço36. 

Gregory e Miller (2000: 4) revelam que um estudo empreendido pela National 

Association of Science Writers (NASW) veio demonstrar a atitude positiva dos 

americanos em relação à ciência, na generalidade, embora os seus níveis de 

conhecimento científico fossem baixos. Perante as evidências, os EUA 

reconheceram a urgência em implementar o projecto de Dewey. Nas duas décadas 

subsequentes o governo norte-americano despendeu centenas de milhões de 

dólares em programas de educação científica nas escolas públicas, com o objectivo 

de se colocar, a nível internacional, mais de acordo com as exigências de uma 

sociedade tecnológica moderna. 

 
 
A Royal Society de Londres37 , num relatório de 1985, elaborado por eminentes 

cientistas – como Sir Walter Bodmer, especialista em Genética, David Attenborough, 

o produtor de filmes de divulgação científica, ou John Ziman, sociólogo da ciência –

revelava preocupações com a natureza e o desenvolvimento do movimento PUS, a 

sua adequação à sociedade democrática, a forma de incrementar as respectivas 

                                                 
36

 Sputnik, foi o primeiro satélite artificial da Terra. Foi lançado pela URSS em 4 de Outubro de 1957 
em Baikonur (base de foguetes da URSS). 
37

 A Royal Society de Londres é uma instituição destinada à promoção das ciências que foi fundada 
em 28 de Novembro de 1660. O lema da Royal Society, Nullius in Verba, afirma a vontade de 
estabelecer a verdade no domínio das disciplinas científicas, baseando-se somente na experiência e 
não na autoridade de um indivíduo, como era até à época (http://www.wikipedia.pt). 
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actividades e o modo como deveriam ser ultrapassados constrangimentos inerentes 

ao processo de comunicação de ciência (Bauer, 2004: 47). O relatório foi realizado 

em cooperação com jornalistas, políticos, cientistas e industriais, ou seja com todas 

as partes interessadas, à excepção do grande público. Entre as conclusões 

sobressaiu a importância de todos possuírem um nível aceitável de conhecimento 

científico, adquirido preferencialmente na escola.  

 
O Estudo sugeriu que o país só seria economicamente competitivo se a indústria 

inglesa dispusesse de melhores conhecimentos científicos. Para isso seria 

fundamental que os assuntos científicos viessem a ser discutidos pelos políticos no 

Parlamento – ressaltando a importância da Parliamentary Scientific Committee. 

Martin Bauer (2004: 50) relembra que outro aspecto que o Relatório realçava se 

prende com a necessidade de maior formação científica dos profissionais dos media 

e, dirigindo-se à comunidade científica, propunha que os cientistas aprendessem a 

comunicar com o público não especializado.  

 
A Royal Society tinha como missão, e uma das suas principais actividades, 

incrementar a compreensão da ciência pelo público aproximando-a da sociedade. 

Um dos resultados do relatório, elaborado em 1985, seria a formação do CoPUS – 

Committee on the Public Understanding of Science – num esforço de colaboração 

entre as três instituições científicas inglesas mais vocacionadas para a promoção da 

cultura científica: a Royal Society, a Royal Institution e a British Association for the 

Advancement of Science. 

 

O CoPUS desenvolveu uma série de projectos, entre os quais a criação de um 

prémio anual a atribuir ao melhor livro de divulgação científica, a concessão de 

subsídios para actividades que incrementassem a compreensão da ciência pelo 

público, a promoção de workshops para preparar os cientistas a uma comunicação 

mais eficaz com os media (Bauer, 2004: 47).  

 

Na década de 80, surgiram ainda novas preocupações em torno da designação PUS, 

sentindo-se a necessidade de nela incorporar o termo “Tecnologia”, levando 
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esporadicamente à utilização da sigla PUST - Public Understanding of Science and 

Technology.  

 

A compreensão da ciência pelo público representava uma preocupação para os 

políticos e fazia parte integrante do programa dos governos ingleses. Em 1993, foi 

elaborado um livro branco (White Paper), intitulado Realising our Potential, que 

preconizava uma mudança cultural: melhor comunicação, mais interacção e mútuo 

entendimento entre a comunidade científica, a indústria e as instituições 

governamentais. Um dos meios para conseguir atingir estes propósitos seria através 

de agências subsidiadas, que para além de melhorarem as capacidades 

comunicacionais dos cientistas, também influenciariam os estudantes na 

aprendizagem de técnicas de comunicação dos seus projectos de investigação. Os 

objectivos deste livro branco foram reforçados, em 1995, pelo apoio de Sir Arnold 

Wolfendale38, no relatório do Cabinet Office Committee. 

 

Embora fosse uma preocupação comum, a compreensão da ciência pelo público foi 

implementada de forma diferenciada no Reino Unido e nos EUA. Para os ingleses o 

público-alvo foi a sociedade em geral – os adultos, as famílias, os grupos – tanto em 

acções directas como através dos media; nos EUA, pretendeu-se prioritariamente 

abranger a população escolar, pelo que não surpreende que tenham sido as mais 

prestigiadas escolas a darem o impulso. Tal não significa que não tenha havido, em 

Inglaterra, uma reforma dos currículos escolares que impunha o ensino da ciência a 

todos os jovens pelo menos até aos 16 anos.  

 

O “Projecto 2061”39 da American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

teve como objectivo reformar o sistema de ensino norte-americano, de forma a que 

todos os estudantes, ao terminarem o secundário, evidenciassem um bom nível de 

literacia científica. Comissões consultivas, constituídas por cientistas, decidiam quais 

os requisitos de avaliação do grau de literacia científica exigível durante a 

                                                 
38

 Influente astrónomo da Coroa inglesa e membro da Royal Society de Londres. 
39

 Por curiosidade, é a data da próxima visita do cometa Halley. 
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escolaridade obrigatória40. O Projecto ajudou também os educadores a adquirirem 

conhecimento científico essencial para o desempenho das suas funções.  

 

A National Science Foundation, nos EUA, possuía no seu orçamento uma rubrica 

orçamental específica - intitulada “educação científica informal” – onde se inscreviam 

as verbas, incluindo os subsídios, destinadas às actividades para implementar a 

comunicação da ciência nos media e em projectos da comunidade. Paralelamente o 

governo federal providenciou financiamentos para campanhas de educação em 

áreas como a dieta e a segurança alimentar. A AAAS, associação americana, 

atribuiu prémios a jornalistas e a cientistas preocupados com a divulgação científica, 

produziu programas de rádio sobre ciência e promoveu iniciativas científicas para 

pequenas audiências41.  

 
A implementação do CoPUS em Inglaterra e do Projecto 2061 nos EUA produziram 

resultados visíveis no âmbito da problemática da compreensão da ciência pelo 

público em variados fóruns de todo o mundo. Um sinal de que o tema se enraizou 

definitivamente no sistema de ensino foi o lançamento de duas revistas científicas 

especializadas na investigação de todos os aspectos relacionados com o PUS  

(Bauer, 2004: 49). A palavra-chave foi, sem dúvida, “iniciativa”, em todos os campos 

de actuação. Havia, à época, entre os seus maiores defensores uma forte convicção 

de que na última década do século XX, a ciência e o público estariam, finalmente, 

próximos. O programa do PUS dispôs de importantes recursos. O financiamento foi 

conseguido através do mecenato, público ou privado, dos associados, ou até da 

prestação de serviços de consultoria através de pareceres técnicos nesta área. 

 
Entre os principais intervenientes no processo de aproximação da ciência à 

sociedade contam-se os cientistas que comunicam com audiências mais alargadas, 

denominados “cientistas mediáticos”. Mas destacam-se também os escritores 

profissionais de ciência que publicam livros de ciência mais populares, escrevem 

                                                 
40

 Treze anos de ensino. 
41

 Aquela Associação (AAAS – American Association for the Advancement of Science) integra, já 
desde 1959, a CoPUS&T, uma comissão que organiza reuniões científicas, promove iniciativas, e 
impulsiona o debate sobre o Public Understanding of Science. 
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regularmente em jornais e revistas ou participam em programas de rádio e de 

televisão. Os colaboradores de museus e de centros de ciência, os membros de 

sociedades como a British Association for the Advancement of Science ou de 

instituições congéneres em diversos países são igualmente elementos activos neste 

processo de aproximação. Por outro lado, há ainda a considerar o contributo dos 

gabinetes de imprensa dos laboratórios científicos, das unidades científicas e das 

universidades que empenhados em conseguir a adesão do público o aliciam com 

novos eventos mantendo-o actualizado através de comunicados à imprensa e 

relatórios anuais das suas instituições. 

 
Uma boa imagem da ciência é fundamental para conseguir manter os interesses 

privados e públicos que se poderão traduzir em financiamentos na investigação 

científica futura (Gregory & Miller, 2000: 41). São múltiplas as actividades 

desenvolvidas para aproximar a ciência do público. Exposições, conferências e 

congressos, feiras de ciência, filmes sobre ciência dirigidos ao grande público, sítios 

na internet e até em alguns países, como a Dinamarca, júris compostos por cidadãos 

para tomada de decisões sobre assuntos controversos de ciência. Surgiram, neste 

contexto, as consensus conferences 42 , criadas nos EUA, nos anos 60, com o 

objectivo de debater assuntos científicos controversos contando com a participação 

dos cidadãos, isto é, o público não especializado. Estes debates são importantes não 

só pelo facto de a sociedade ser directamente influenciada pela ciência e pela 

tecnologia, mas também porque estas não podem evoluir sem o apoio do público e a 

sua compreensão de temas científicos. 

 

                                                 
42

 Andreas Klepsch, no prefácio do livro Public Understanding of Science – the role of consensus 
conferences in Europe, refere que em 1987 o Danish Board of Technology organizou a primeira 
conferência de consenso. Simon Joss e John Durant, na introdução da referida publicação, definem 
aquelas conferências como inquérito (sondagem) ao público em que um grupo de dez a dezasseis 
cidadãos discutem e dão a sua opinião sobre um determinado tema científico ou tecnológico 
controverso para a sociedade. Este público não especializado apresenta as suas questões e 
preocupações a um painel de especialistas, ouve as suas respostas e soluções e decide em conjunto. 
O resultado é uma decisão consensual que é expressa num relatório. O objectivo destas consensus 
conferences é incentivar o debate em torno de temas científicos ou tecnológicos controversos, ou 
potencialmente controversos, permitindo que o público em geral exprima a sua opinião e se envolva 
nas questões científicas e tecnológicas. 
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As diferentes fases do percurso histórico da relação da ciência com a sociedade têm 

em comum um défice de literacia científica do público, havendo todavia uma 

evolução no que respeita ao conhecimento das causas para o seu distanciamento 

em relação à ciência. Da ausência quase total de comunicação por parte dos 

cientistas com o público, o que contribuiu para a sua iliteracia científica (que 

caracterizou a fase inicial), transitou-se para um período em que se tornou evidente 

uma atitude errada por parte deste em relação à ciência: o público tinha uma atitude 

negativa – ou que não era suficientemente positiva – a propósito da ciência e da 

tecnologia, o que se tornou a principal preocupação das instituições científicas. 

 
Science and Society (a Ciência e a Sociedade) ou mesmo Science in Society (a 

Ciência inserida na Sociedade) é a designação que se atribui ao período actual. 

Entrou-se numa fase em que emerge uma crise de confiança do público nos 

cientistas e nas instituições científicas. O défice não é da sociedade mas sim dos 

especialistas que não conhecem ou não compreendem o público, não tendo uma boa 

percepção do que os cidadãos necessitam. Por esta razão Bauer (2004, 55) intitula o 

capítulo relacionado com este período como Science in-and-of Society (a Ciência na 

– e – da Sociedade). 

 
Será o caminho até agora percorrido desde o paradigma da Literacia Científica ao 

modelo de Science and Society um caminho de evolução, de progressos na 

aproximação da ciência à sociedade? Houve realmente progressos no período do 

Public Understanding of Science? Os passos dados desde a fase de Science and 

Society até ao actual patamar de Science in Society conduzem realmente a uma 

ciência inserida e envolvida na sociedade?  

 
Um olhar atento aos desenvolvimentos ocorridos nos últimos vinte anos nesta área 

controversa de investigação não mostra nenhuma evolução concreta desde o 

período da Literacia Científica até ao modelo de Science and Society. Manifestam-se 

possíveis progressos na multiplicação de questões e na diferenciação do discurso. 

Nenhuma das últimas teses anula as anteriores ou as torna obsoletas. No entanto, 

cada degrau caracteriza-se por um incremento na discussão sobre as questões 
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relacionadas com os níveis de conhecimento científico, as atitudes, a 

consciencialização e o envolvimento da sociedade com a problemática da ciência.  

 
O período de Public Understanding of Science atribuiu importância a uma avaliação 

sistemática dos níveis de conhecimento científico, mas acrescentou a preocupação 

com as atitudes do público. A fase de Science and Society, apesar de rejeitar os 

modelos que se fundamentam num défice do público – tanto ao nível da literacia 

científica como da compreensão da temática da ciência pela sociedade –, não 

consegue evitar o problema da avaliação das suas actividades e, ironicamente, não 

surgem progressos evidentes no envolvimento do público com a ciência. 

 
A mais importante lição a retirar dos progressos na discussão em torno da 

problemática relacionada com a Science in Society é talvez a de que é fundamental a 

comunidade científica se aproximar e envolver num diálogo aceso com o público. A 

ciência não pode progredir sem a sociedade mas a sociedade também não pode 

evoluir sem a ciência. A compreensão da ciência pela sociedade é fundamental; mas 

não se deve esquecer que o inverso é tão ou mais importante: a ciência também 

deve compreender e conhecer a sociedade.  
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CAPÍTULO 4. A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO: OS FACTORES FACILITADORES DA 

COMUNICAÇÃO 
 
Na sequência do capítulo 2 sobre as bases do processo de comunicação humana e 

do capítulo 3 sobre a comunicação da ciência em sociedade, cabe agora abordar o 

fenómeno da arte de falar em público, sublinhando alguns dos factores facilitadores 

dessa comunicação. 

 

O PERFEITO ORADOR  

Tem de se dominar o conhecimento de variados assuntos, sem o qual a 

fluência verbal é vã e ridícula, e o próprio estilo deve ter uma forma 

proveniente não só da escolha, como da construção da frase; devem 

conhecer-se a fundo todas as paixões da alma, que a natureza atribuiu à raça 

humana, porque toda a eficácia e arte de dizer se deve pôr em campo para 

acalmar ou excitar os ânimos dos ouvintes. Convém acrescentar a isto tudo 

uma certa graciosidade, espírito e cultura digna de um homem livre, a 

prontidão e concisão na réplica e no ataque, ligadas a um sentido subtil das 

conveniências e cortesia (Cícero, Do Orador 1.5.17)43.  

 

A investigação tem determinado condições facilitadoras da aprendizagem, 

associadas aos contextos pessoal, sociocultural e físico, que devem ser tidas em 

consideração na concepção e dinamização de uma iniciativa de comunicação de 

ciência. 

  
“O que torna uma comunicação eficaz?” é uma questão que o ser Humano põe 

desde o tempo da antiguidade grega. Platão (cerca de 429 - 347 a.C.) e Aristóteles 

(384 - 322 a.C.) analisaram a natureza da comunicação humana. Distintos romanos 

como Cícero (106 - 43 a.C.), um excelente orador, e Quintiliano (cerca de 35 - 100 

d.C.), um professor competente, inventariaram e compilaram os escritos gregos 

sobre a comunicação pública. Santo Agostinho (354 - 430 d.C.) e os homens cultos 

na Idade Média acrescentaram e adaptaram os conhecimentos herdados com o 

objectivo de ajudarem os oradores do seu tempo a comunicarem eficazmente em 

novas situações. Principalmente na América e na Europa os investigadores 

continuam a procurar respostas para as questões relacionadas com a problemática 

da comunicação pública. 

                                                 
43

 In Pereira (2000: 25). 



 

71 

 
Referem-se alguns dos problemas que ocorrem na comunicação pública e que desde 

então se mantêm actuais. Entre outros, os que dizem respeito à capacidade inventiva 

do orador; ao seu talento para transformar ideias complexas em conhecimento 

passível de ser comunicado e compreendido por um público não especializado; à 

organização e ao encadeamento das ideias; ao estilo; ao modo como se relaciona 

com o espaço; à relação que estabelece com o público-alvo; à escolha da linguagem 

verbal adequada; à forma como a mensagem é transmitida; ao plano de 

apresentação pública da mensagem; aos suportes tecnológicos de apoio; ao controlo 

e ao domínio da estratégia discursiva. 

 
Aristóteles considerava haver três aspectos fundamentais para uma eficaz 

comunicação (Wilson e Arnold, 351). O Logos, o conteúdo essencial da mensagem; 

o Pathos, os factores emocionais relacionados com a comunicação pública; o Ethos, 

os efeitos provocados pelo discurso.   

 
Falar em público, conseguir transmitir a mensagem adaptando o discurso ao público, 

é uma arte. Quais os factores responsáveis ou que tornam a comunicação eficaz? 

No diagrama seguinte (fig. 5), John F. Wilson e Carrol C. Arnold (1978: 17) 

apresentam os aspectos relacionados com a comunicação pública.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 5 - Representação dos factores relacionados com a comunicação pública 
 Adaptação do diagrama de John F. Wilson e Carrol C. Arnold (1978: 17) 
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As setas biunívocas representam a interacção que se estabelece numa comunicação 

entre o orador e o público (audiência), interdependente do contexto (das 

circunstâncias físicas e psicológicas) e directamente relacionada com o «material», 

ou seja, o conhecimento que o orador tem das suas capacidades, do público, do 

tema e da situação do momento, face aos quais utiliza estratégias para adaptar a 

linguagem e o discurso. 

 
A análise do diagrama levanta algumas questões pertinentes que o orador deverá 

formular antes de apresentar o tema, a fim de conseguir adaptar o discurso ao 

público a que se destina a mensagem. Entre outras: qual a sua relação com a 

audiência, ou o seu conhecimento do tipo de público ouvinte? Qual a relação de 

proximidade do público com o conferencista? Qual a familiaridade da audiência com 

o contexto em que se realiza a conferência? Qual a influência do público no discurso 

do orador? Que efeito produz no orador o contexto em que se dá a comunicação 

assim como o material (a escolha do tema, as técnicas e as estratégias de 

comunicação usadas)?  

 
Conceição Lopes (2003:35) considera que aprender a reconhecer as potencialidades 

dos contextos, nomeadamente dos públicos-alvo, e a dinamizá-los como forma de 

concretizar a intencionalidade e a consciência do processo da comunicação pode 

contribuir eficazmente para atingir a probabilidade da mesma ser compreendida e 

aceite.  

 
A compreensão do contexto, dos níveis lógicos de aprendizagem, da natureza da 

aprendizagem e das práticas de mudança, bem como dos axiomas do processo da 

comunicação é fundamental. Não se trata apenas de dominar a conceptualização 

necessariamente útil à análise do processo de comunicação – aprendizagem- 

mudança – mas também de promover, de forma planeada, o referido processo e o 

desenvolvimento dos seus efeitos na co-construção de novas aquisições. Mais ainda, 

importa identificar a significação destas últimas e compreender como a partitura 

comunicacional foi sendo construída por todos os que participaram, activa e menos 

activamente, no processo de que são protagonistas. 
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A participação numa iniciativa de comunicação de ciência é um acto voluntário e 

motivado por quem nela intervém, o que implica, à partida, uma condição facilitadora 

da aprendizagem. 

 
Corrobora-se a opinião de Luís Barbeiro (2007: 47) quando afirma que a 

aprendizagem envolve diferentes dimensões e resulta de uma complexa interacção 

de factores. Aprende-se de múltiplas maneiras e a partir de diversas fontes. Não se 

conhece a forma correcta de aprender, nem o local ou o momento certo. A 

aprendizagem é a soma de diferentes experiências, é um processo que se 

desenvolve ao longo do tempo. Experiência após experiência se vão construindo os 

significados sobre o mundo que nos rodeia.  

 
Uma iniciativa de comunicação de ciência deverá partir do pressuposto que está 

apenas a contribuir com uma parte para o extenso e dinâmico caminho da 

aprendizagem de ciência de um indivíduo. E que essa parte está condicionada pelos 

factores que a antecedem e pelos que a irão suceder.  

 
Na aprendizagem da ciência englobam-se várias dimensões, para além do 

conhecimento, como a aprendizagem de novos factos, o reforçar de conhecimentos 

adquiridos anteriormente, a utilização de conhecimento prévio de renovadas 

maneiras ou o atingir uma compreensão mais profunda. As iniciativas de 

comunicação de ciência não se devem limitar à dimensão do conhecimento mas 

contribuir também para influenciar o contínuo processo de aprendizagem de ciência. 

 
A aprendizagem não é um processo que se constitui exclusivamente a partir de uma 

experiência interna da mente e do corpo, nem só a partir de uma experiência externa 

do mundo físico e das interacções socioculturais. É o resultado da combinação dos 

dois processos. Luís Barbeiro (2007: 43) reforça esta ideia e afirma que a 

aprendizagem é uma adaptação, produto da nossa evolução, que permite o diálogo 

permanente entre o indivíduo e o mundo físico e social onde vive.  
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Destacam-se três contextos que se sobrepõem: o pessoal, o sociocultural e o físico. 

A aprendizagem é tanto o resultado como o processo das interacções que se 

estabelecem entre estes três contextos. Luís Barbeiro cita o fundador e director do 

Instituto de Inovação em Aprendizagem, John H. Falk44, para quem a aprendizagem 

pode ser vista como uma infindável integração e interacção destes três contextos ao 

longo do tempo, de forma a construir significado (Falk e Dierking, 2000). Talvez a 

melhor maneira de a pensar seja imaginar o contexto pessoal movendo-se através 

do tempo, sendo constantemente modificado ao se experienciarem acontecimentos 

no contexto físico, mediados pelo e através do contexto sociocultural. 

 
Referem-se algumas características que influenciam aqueles contextos. No contexto 

pessoal intervêm a motivação e a expectativa, que leva o público a participar na 

iniciativa, e também o interesse, conhecimento e experiências anteriores, únicas, de 

cada pessoa, que vão filtrar e regular o modo como percepciona e intervém na 

actividade; a escolha e o controlo condicionam a sua interacção. O contexto 

sociocultural é um reflexo da mediação que pode acontecer entre elementos do 

mesmo grupo social (colegas de escola, amigos), da mediação facilitada por outros 

(cientistas, professores) e da cultura em que o indivíduo está inserido. O contexto 

físico representa o espaço físico, o design, os conteúdos a que é exposto o 

participante, os eventos que ocorrem após a iniciativa. Estes são apenas alguns 

factores até hoje apontados pela investigação, dos muitos que influenciam a 

complexidade do processo de aprendizagem. 

 
Luís Barbeiro (2007: 44) aponta algumas condições facilitadoras da aprendizagem, 

associadas aos contextos pessoal, sociocultural e físico, que devem ser tidas em 

consideração na concepção e dinamização de uma iniciativa de comunicação de 

ciência. De forma a maximizar a natureza única e individual da aprendizagem 

                                                 
44

 John H. Falk é professor na Universidade de Oregon, EUA. É doutorado em Biologia e Educação 
pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e autor de noventa artigos científicos e capítulos nas áreas 
da Biologia, Psicologia e Educação. É co-autor com Lynn Dierking de The Museum Experience, 
Learning from Museums: Visitor experiences and the making of meaning, Lessons without limit: How 
free-choice learning is transforming education; com Beverly Shepard de Thriving in the knowledge age; 
e editor de Free-Choice Science Education: How we learn science outside of school. 
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salienta-se a importância do marketing, da imagem e divulgação do evento, com o 

objectivo de criar no público motivações e expectativas realistas sobre a iniciativa. 

Por outro lado, deve-se garantir que o que vai ser comunicado se relaciona com as 

necessidades e o interesse dos participantes, e proporcionar experiências 

agradáveis e divertidas.  

 
Para facilitar a natureza sociocultural da aprendizagem é fundamental criar 

oportunidades para o diálogo em grupo e se possível para que o debate sobre o 

tema se estenda para além dos limites temporais da conferência. Com esta 

finalidade poder-se-á associar a iniciativa a outros media, websites, programas 

televisivos e criar situações onde iniciados motivados, os alunos, possam trabalhar 

em conjunto, e com objectivos comuns, com mentores experientes, os professores45. 

O orador deve ser sensível às especificidades da linguagem e utilizar histórias, 

músicas e poemas para comunicar ciência num contexto profundamente humano. 

 
Relativamente à optimização do contexto físico da aprendizagem, é importante que 

os participantes se sintam seguros e confortáveis no ambiente da iniciativa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 O “Prémio Despertar para a Ciência” foi criado com este objectivo. 
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II PARTE – METODOLOGIA 

 
Enquanto na secção anterior se tratou da revisão da literatura relacionada com o 

estudo. Definiu-se o conceito de comunicação, abordou-se a especificidade da 

linguagem científica e a importância da comunicação da ciência para públicos não 

especializados. Analisaram-se, ainda, os estudos de avaliação da cultura científica e 

dos diferentes tipos de público em Portugal e reflectiu-se sobre a evolução da 

relação da ciência com a sociedade partindo-se da problemática da Science and 

Society e chegando-se ao actual modelo da Science in Society realçando as 

vantagens de uma plena consciencialização e familiaridade na interacção da ciência 

com a sociedade. Finalmente, aborda-se a temática da arte de falar em público e 

apresentam-se os factores facilitadores deste tipo de comunicação. 

 
Ir-se-ão agora especificar os métodos utilizados para atingir os objectivos 

pretendidos. Começa-se com a contextualização do estudo e o enquadramento 

institucional, apresentando as instituições a que pertenciam os sujeitos-alvo Autores 

dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência”. Apresenta-se o programa destes 

ciclos de colóquios e analisam-se a sua organização, promoção e divulgação. 

Investiga-se a opinião de todos os intervenientes e os impactos dos ciclos de 

colóquios nos meios de comunicação. Conclui-se este capítulo com a apresentação 

dos públicos dos ciclos “Despertar para a Ciência”.  No capítulo seguinte caracteriza-

-se a amostra inquirida, esclarecendo os métodos e os instrumentos de recolha de 

dados utilizados para os diversos sujeitos, grupos-alvo do estudo.  
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CAPÍTULO 5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 
5.1. A FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (FCG) 

Para uma abordagem histórica da Fundação Calouste Gulbenkian é necessário 

começar por delinear uma breve nota biográfica de Calouste Sarkis Gulbenkian, o 

seu fundador, um génio financeiro, simultaneamente filantropo amador de arte. 

 

Nascido em Scutari (Istambul) em 1869, de uma família de abastados comerciantes 

arménios, Calouste Sarkis Gulbenkian estudou no King’s College de Londres, onde 

se diplomou com distinção no Department of Engineering and Applied Sciences, em 

1887. 

 

Tendo efectuado uma viagem à Transcaucásia em 1891, durante a qual visitou os 

campos petrolíferos de Baku, Calouste Gulbenkian, então com 22 anos, publicou um 

livro – La Transcaucasie et la Péninsule d’Apchéron – Souvenirs de Voyage – do 

qual alguns capítulos foram reproduzidos pela Revue des Deux Mondes, sob o título 

Le pétrole, source d’énergie. Estes artigos atraíram a atenção do Ministro de Minas 

do Império Otomano, tendo Calouste Gulbenkian sido encarregado de elaborar um 

relatório sobre os campos petrolíferos pertencentes à Turquia de então, 

especialmente na Mesopotâmia. 

 

Calouste Gulbenkian foi, ao mesmo tempo, um pioneiro do desenvolvimento 

petrolífero no Médio Oriente, um negociador esclarecido e um perito financeiro de 

excepcional categoria. 

 

A indústria internacional do petróleo começou a tomar forma no fim do séc. XIX, e 

Calouste Gulbenkian desempenhou um papel muito importante na organização do 

Grupo Royal Dutch-Shell, serviu de elemento de ligação entre as indústrias 

petrolíferas americanas e russas e deu o primeiro impulso a esta indústria no Golfo 

Pérsico.  

 

Foi ainda Calouste Gulbenkian quem, durante a Guerra de 1914-1918, sugeriu a 

criação em França de um Comité Général du Pétrole e colocou toda a sua 

experiência em assuntos petrolíferos à disposição do novo Presidente dessa 
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Comissão, Henri Bérenger. Durante este período Calouste Gulbenkian apresentou ao 

Governo Francês um plano no sentido de que os interesses do Deutsche Bank na 

Turkish Petroleum Company, pertencentes aos ingleses desde 1915, revertessem, 

por direito, em favor da França dado o papel proeminente desempenhado por este 

país no esforço de guerra, plano que se tornou uma realidade, em 1920, pelo 

Tratado de San Remo. A Compagnie Française des Pétroles, formada em 1924, 

passou assim a ter uma participação no capital de Turkish Petroleum Co., e a França 

acesso, pela primeira vez, às fontes petrolíferas do Médio Oriente. 

 

Em 1928, após laboriosas negociações em que Calouste Gulbenkian teve um papel 

primordial, as acções da velha Turkish Petroleum Co. – hoje a Iraq Petroleum Co., 

Ltd. – foram divididas entre quatro companhias petrolíferas, ficando a pertencer a 

cada uma, 23,75% do respectivo capital e os restantes 5% a Calouste Gulbenkian, a 

título de compensação pelo seu génio criador e do esforço desenvolvido nas 

negociações. Neste facto está a origem de Calouste Gulbenkian ser conhecido em 

todo o mundo da indústria dos petróleos por “Senhor cinco por cento”. 

 

No sector da caridade, foi sua preocupação constante ajudar aqueles cujos 

problemas ou necessidades não podiam ser resolvidos por quaisquer organizações 

assistenciais. Protegeu particularmente as comunidades arménias, tendo sido 

benfeitor do Patriarcado Arménio de Jerusalém, ao qual doou uma biblioteca. Fiel 

devoto da Igreja Arménia, fez construir, em Londres, a Igreja de São Sarkis, 

dedicada à memória de seus pais. 

 

Em Abril de 1942, em plena II Guerra Mundial, vivendo em Vichy (onde era 

formalmente Conselheiro comercial da Embaixada da Pérsia), com a França 

ocupada pelos alemães, Calouste Gulbenkian pretendia ir viver para os Estados 

Unidos. A única forma de ali chegar envolvia uma passagem por Lisboa. Ainda hoje 

persistem dúvidas sobre as razões que o levaram a permanecer em Portugal e a ter 

desistido de partir para a América. Treze anos mais tarde, precisamente em 20 de 

Junho de 1955, falecia, aos 86 anos, no Hotel Aviz, em Lisboa, onde tinha 

estabelecido residência permanente. 
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Por testamento, datado de 18 de Junho de 1953, Calouste Gulbenkian, exercendo o 

direito de, como súbdito britânico (cidadania que tinha adoptado desde 1902) dispor 

livremente dos seus bens, após ter feito importantes legados a seus filhos e 

estabelecido pensões vitalícias em favor de outros familiares e colaboradores de 

longa data, criou uma Fundação com o seu nome e que ficou sendo a herdeira do 

remanescente da sua fortuna46. 

 

A Fundação Calouste Gulbenkian é, assim, uma instituição portuguesa privada de 

utilidade pública, criada em 1956 por vontade testamentária do seu fundador. A 

Fundação tem a sua sede na capital portuguesa, e possui uma delegação em 

Londres e um Centro Cultural em Paris47. 

 

Em 1969, foi inaugurado em Lisboa um conjunto arquitectónico, circundado por um 

jardim, numa área total de sete hectares, que integra o edifício sede com zonas 

reservadas ao Museu Calouste Gulbenkian48 - onde se guardam as colecções de 

arte do fundador, num total de 6440 peças expostas e em reservas -, três auditórios 

polivalentes49, uma zona de congressos, várias galerias de exposições temporárias e 

uma Biblioteca de Arte (com um acervo de mais de 190 000 volumes, uma colecção 

activa de cerca de 300 publicações periódicas, documentos multimédia e diapositivos 

com imagens, e equipada com os mais modernos sistemas informáticos e 

multimédia). Em 1983, foi aberto ao público o Centro de Arte Moderna que, em 

homenagem ao primeiro presidente da FCG, passou posteriormente a denominar-se 

                                                 
46 

“No XX Aniversário da Morte de Calouste Gulbenkian – Breve história da sua vida e da sua obra”, 
ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, impr. Ofic. Gráficas da Livraria Cruz - Braga.  
47

 O Testador, depois de determinar que a administração de todos os bens da herança, qualquer que 
seja a sua natureza e lugar da situação, será exercida pelos trustees e que a sede da administração 
deverá ser em Lisboa, autorizou os trustees a criar tantas delegações quantas as que se provarem 
indispensáveis à eficiência dos serviços. 
48

 Calouste Gulbenkian foi um extraordinário amador de arte e exigiu que a sua célebre colecção 
eclética - pintura europeia, desde os mestres primitivos até aos impressionistas, escultura egípcia, 
cerâmicas orientais, manuscritos, encadernações e livros antigos, objectos de vidro sírios, mobiliário 
francês, tapeçaria e têxteis, joalharia Lalique, moedas e medalhas gregas – fosse reunida sob um 
mesmo tecto. 
49

 O Grande Auditório com capacidade para 1.228 pessoas, o Auditório 2 que pode receber 334 
pessoas e o Auditório 3 com 134 lugares. Existem ainda quatro salas: a Sala 1 que alberga 120 
pessoas é frequentemente utilizada com um sistema de videoconferência dando apoio às iniciativas 
que estão a decorrer no Auditório 2; as denominadas Sala 2 e Sala 3, com capacidade para 80 e 50 
pessoas, respectivamente. A Sala 4 é actualmente utilizada para cursos de formação ao pessoal da 
FCG.   
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Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (CAMJAP). Dispõe ainda de um 

anfiteatro ao ar livre. 

 

No âmbito dos seus fins estatutários – ciência50, educação, arte e caridade – a 

Fundação Calouste Gulbenkian desenvolve uma vasta actividade, tanto em Portugal 

como no estrangeiro. Dispõe de uma orquestra e de um coro, organiza exposições 

de artistas portugueses e estrangeiros, cursos, encontros, ciclos de espectáculos e 

temporadas de concertos, durante todo o ano, nas suas instalações, no resto do País 

e fora de Portugal.  

 

A Fundação concede subsídios e bolsas para a realização de estudos especializados, 

para programas de investigação e para projectos de criação artística. Mantém 

colaboração com universidades e organismos portugueses e internacionais. Os 

programas relativos à cooperação para o desenvolvimento, com especial incidência 

nos países africanos de língua portuguesa, o apoio às comunidades arménias 

espalhadas pelo mundo e a difusão da cultura portuguesa no estrangeiro, são 

igualmente áreas de intervenção da FCG. 

 

De entre as numerosas publicações da Fundação, destacam-se a revista Colóquio-

Letras e o plano de edições de manuais universitários e de cultura portuguesa, com 

mais de 600 títulos impressos. 

 

O Instituto Gulbenkian de Ciência, sedeado em Oeiras, dedica-se à investigação 

científica e à formação avançada de investigadores em Biomedicina, dando ainda 

apoio à formação de professores de Biologia e à divulgação científica no País. 

 

A FCG é dirigida por um Conselho de Administração (CA)51 constituído por nove 

Administradores (dos quais três são não-executivos) e um Presidente.  

 

                                                 
50

 O visionário Calouste Gulbenkian estabeleceu a ciência como o primeiro fim estatutário da 
instituição que criou. 
51 

Uma das bases essenciais da FCG, conforme o desejo expresso pelo Fundador, é que ela deverá 
ser dirigida e administrada pelos trustees, designados no testamento e por outras pessoas por eles 
escolhidas ou como for estabelecido nos respectivos estatutos.  
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O primeiro Presidente do Conselho de Administração da FCG, José de Azeredo 

Perdigão52, governou os destinos da Instituição desde 1956 até 1993. António Ferrer 

Correia 53  sucedeu-lhe até 1999 e pretendeu abrir a Fundação à sociedade civil, 

chamando, por exemplo, para um Conselho Consultivo Geral (CCG) por si criado, 

personalidades dos mais diversos quadrantes da vida portuguesa. 

  
O Conselho de Administração da FCG definiu, em Julho de 2002, já sob a 

responsabilidade de Emílio Rui Vilar54, um novo modelo de governo para a Instituição. 

Este novo modelo traduziu-se fundamentalmente na cooptação de três novos 

administradores não executivos, utilizando assim o número total de vagas que os 

Estatutos prevêem para o Conselho de Administração 55 . O objectivo explícito 

principal da instituição da Fundação Gulbenkian é o reforço da sociedade civil 

portuguesa. Desde a sua criação, há mais de cinquenta anos, contribuiu de modo 

decisivo para a transformar. 

 

Na prossecução dos seus quatro fins estatutários, a Fundação desenvolve a sua 

actividade, pondo em prática a vontade do fundador, através de diferentes serviços, 

agrupados em áreas predefinidas e supervisionados por cada um dos seis 

administradores executivos. 

 

Em termos de política científica existem dois grandes períodos na segunda metade 

do século XX em Portugal: o de antes e o de depois da adesão à União Europeia, em 

Janeiro de 1986. O início da participação plena nas Comunidades Europeias marca 

uma nova fase da vida científica em Portugal. Naturalmente, esta evolução da 

principal condicionante contextual da acção do Serviço de Ciência induziu na prática 

da sua actividade diferenças que levam a poder encará-la igualmente como 

                                                 
52

 Advogado do Fundador, Calouste Sarkis Gulbenkian. Faleceu a 10 de Setembro de 1993. 
53

 Jurista responsável pelo parecer jurídico em Direito Internacional Privado que permitiu à Instituição 
ficar em Portugal. Administrador e Vice-Presidente até 21 de Setembro de 1993, data em que assume 
o cargo de Presidente da FCG. 
54

 Foi membro do Conselho Consultivo Geral até 2 de Janeiro de 1996. Nesta altura, torna-se membro 
do Conselho de Administração da FCG. Em 2002 é eleito Presidente da Instituição. 
55

 A administração compete a um conselho, composto de três a nove membros, dos quais um será o 
presidente, devendo a maioria ter nacionalidade portuguesa. 
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respondendo a duas situações diversas, marcadas pela adesão à Europa, ou seja, a 

transformação de uma “cultura de autarquia” numa “cultura de abertura”. 

 

Como se poderão caracterizar os dois períodos da actividade da Fundação 

Gulbenkian na área da ciência, o anterior e o posterior a 1986? Conforme se refere 

no volume comemorativo dos 25 anos da Instituição, em 1981, ou seja cinco anos 

antes da adesão, havia então duas grandes direcções: (i) a da formação avançada e 

do apoio a jovens investigadores prometedores; e (ii) a do reforço infraestrutural pela 

criação e financiamento de instituições e de equipamento científico. A participação 

nas comunidades europeias e o desenvolvimento económico do País com as novas 

condições sociais e políticas implicaram orientações de carácter diverso nos 25 anos 

que decorreram até hoje, que se podem sumariar como: (i) a da formação avançada 

e do estímulo aos jovens para a actividade de investigação; e (ii) a da intervenção 

estruturante através do financiamento de programas e projectos disciplinares e 

transdisciplinares e de apoio à comunicação, à mobilidade e ao intercâmbio 

científicos. 

 

Segundo João Caraça, actual director do Serviço de Ciência da FCG, se a 

“linguagem” mudou, existem para tal razões bem claras – a relação entre os recursos 

financeiros à disposição da Fundação e os orçamentos e fundos dos grandes actores 

públicos nacionais e europeus na área da ciência; a atenção concedida à preparação 

científica e à dinâmica do conhecimento foi contudo uma constante ao longo dos 

últimos 50 anos de vida da FCG que, certamente, continuará a ser privilegiada nas 

próximas cinco décadas. 

 

O apoio à ciência – o primeiro dos seus quatro fins estatutários – nasceu com a 

Fundação. Desde o início, o Serviço de Ciência e o Conselho Consultivo de Ciência 

empenharam-se na formulação de um projecto de criação de um Instituto Gulbenkian 

de Ciência (IGC), concebido como local de concentração de trabalhadores científicos 

totalmente devotados à investigação em áreas diversificadas, para as quais fosse 

possível reunir uma massa crítica de especialistas qualificados em reconhecidos 
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centros estrangeiros. O IGC contribuiu para que se legitimasse, no País, a figura de 

investigador científico como profissão autónoma. 

 

O incentivo ao ensino e à investigação em áreas novas, à época, em Portugal, bem 

como a preocupação com a inovação e a compreensão pública da ciência, são 

outros exemplos da acção da Fundação no campo do reforço estrutural do sistema 

de ciência e tecnologia. 

 

A ciência encontra-se cada vez mais presente na transversabilidade das 

problemáticas que envolvem a participação de qualquer fundação privada consciente 

do valor da sua intervenção. A missão da FCG no domínio da ciência centra-se, não 

só no apoio à prática da actividade de investigação científica em Portugal mas, 

também na criação de condições que permitam uma crescente valorização da cultura 

científica e do intercâmbio e comunicação científicos, bem como no estímulo às 

“interfaces” entre a ciência, os outros domínios do saber e a cultura. 

 

A intervenção do Serviço de Ciência desenvolve-se em cooperação com outros 

serviços da FCG, e com instituições de âmbito público e privado, tais como 

universidades e laboratórios de investigação, associações científicas, museus e 

outras entidades interessadas na promoção da cultura científica. 

 

Os objectivos de médio/ longo prazo desta intervenção, através da execução de um 

plano de actividades, são os seguintes: estimular a criatividade e a investigação 

científica; promover a divulgação científica de qualidade e fortalecer a interacção 

entre a ciência e a sociedade. 

 

Na primeira destas vertentes inserem-se os programas integrados de reforço do 

potencial de investigação nas universidades, o Programa Gulbenkian de Estímulo à 

Investigação e à Criatividade na investigação, o Programa Gulbenkian Novos 

Talentos em Matemática, o Programa Gulbenkian Professorships e a atribuição do 

Prémio Gulbenkian de Ciência. 

 

Na segunda linha de intervenção, privilegia-se o apoio à realização de iniciativas e 

projectos com o objectivo de contribuir para a divulgação científica, onde se incluem 
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programas de ciência e comunicação, exposições, o apoio à cultura científica e ciclos 

de colóquios, nomeadamente o “Despertar para a Ciência”, objecto do presente 

estudo, com a finalidade de aproximar a ciência do público. 

 

Na terceira vertente, e em estreita comunhão com as anteriores, incluem-se 

projectos que se centram sobre a problemática das interacções societais do 

conhecimento e da ciência. 

 

5.2. A FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA (FCT) 

 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) iniciou a sua actividade em Agosto 

de 1997. 

 

A missão da FCT é promover continuadamente o avanço do conhecimento científico 

e tecnológico em Portugal, explorando oportunidades que revelem, em todos os 

domínios científicos e tecnológicos, poder atingir os mais elevados padrões 

internacionais de criação de conhecimento, e estimular a sua difusão e contribuição 

para a melhoria da educação, da saúde e do ambiente, para a qualidade de vida e o 

bem estar do público em geral.  

 

Esta missão concretiza-se principalmente através da concessão de financiamentos 

na sequência de avaliação de mérito de propostas de instituições, equipas de 

investigação e indivíduos apresentadas em concursos públicos, e também através de 

acordos de cooperação e outras formas de apoio em parceria com universidades e 

outras instituições públicas e privadas.  

 

Os resultados da actividade da FCT são, em última análise, as contribuições 

acrescidas dos indivíduos, grupos de investigação e instituições contemplados na 

sua carteira de financiamentos. 

 

A FCT tem como funções: 
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 Promover, financiar, acompanhar e avaliar instituições de ciência e tecnologia, 

programas e projectos de ciência e tecnologia, formação e qualificação dos 

recursos humanos;  

 Promover a criação e o reforço de infra-estruturas de apoio à investigação 

científica e ao desenvolvimento tecnológico;  

 Promover a difusão e a divulgação da cultura e do conhecimento científico e 

tecnológico, e do ensino da ciência e da tecnologia;  

 Estimular a modernização, articulação, reforço e disponibilização pública de 

fontes de informação científica e tecnológica.  

A ciência e a tecnologia são consideradas num sentido amplo que engloba as 

ciências exactas, naturais e da saúde, a engenharia, as ciências sociais e as 

humanidades56. 

 

 

5.3. OS CICLOS DE COLÓQUIOS “DESPERTAR PARA A CIÊNCIA” 

 
5.3.1. PROGRAMA E TEMÁTICAS  

 
“Despertar para a Ciência” é a designação dada pelo grupo de sujeitos-alvo do 

estudo – autores – aos ciclos anuais, de colóquios mensais57, criados numa parceria 

entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

com o objectivo de promover a cultura científica e de sensibilizar não só estudantes 

do ensino secundário, mas também o público em geral, para a problemática central 

da ciência no mundo de hoje. Segundo os promotores dos ciclos de colóquios 

“Despertar para a Ciência”, a importância que a investigação científica assume no 

desenvolvimento económico e sócio-cultural de um país torna fundamental despertar 

o interesse dos jovens por carreiras profissionais nas áreas, reconhecidamente 

promissoras, da Ciência e da Tecnologia. 

 

                                                 
56 

http://www.fct.mctes.pt/ 
57

 Normalmente na terceira quarta-feira do mês, às 18h. 
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O formato escolhido, em que se previu um espaço para a intervenção do público nos 

debates que tiveram lugar no final das conferências, conseguiu motivar a 

participação de alunos e professores, resultando numa forte adesão a esta 

iniciativa58. Foram escolhidos vinte e oito investigadores portugueses de prestígio, 

com reconhecida capacidade de comunicação com aquele tipo de público.  

 
Os temas particularmente apelativos para os jovens em idade escolar, mas também 

interessantes para o público em geral, abrangeram um vasto leque de áreas 

científicas, conforme se pode verificar no gráfico seguinte, mas com particular ênfase 

nas temáticas das ciências exactas: Biologia (Ciências da Vida), Física, Matemática 

e Química. 

Fig. 6 - Gráfico representativo da temática das conferências 
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58

 Cf. Anexos 2 e 2a, quadro de estimativa de frequência de indivíduos que assistiram às conferências, 
fornecido pelos Serviços Centrais da FCG e quadro de frequência de alunos e professores que 
reservaram previamente lugares no auditório 2 da FCG. 
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As conferências/colóquios decorreram, em Lisboa, na sede da Fundação Calouste 

Gulbenkian, entre 2003 e 200559. O 1.º ciclo, constituído por onze colóquios mensais, 

teve início em 14 de Janeiro de 2003, com Teresa Lago, do Centro de Astrofísica da 

Universidade do Porto, que dissertou sobre o tema O Universo (visível e invisível) 

que se vai descobrindo60 e terminou a 16 de Dezembro com a conferência intitulada 

A insustentável leveza do saber proferida por João Caraça, um dos sujeitos-alvo 

Autores dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência”.  

 
Alexandre Castro Caldas, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 

21 de Janeiro de 2004, com a conferência Como se adapta o cérebro ao 

conhecimento da ortografia inaugurou o 2.º ciclo – também composto por onze 

colóquios mensais. Este ciclo foi encerrado por Filipe Duarte Santos, da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa, que dissertou sobre A Ciência e o Futuro. 

 
O 3º ciclo “Despertar para a Ciência”, constituído por seis colóquios mensais, teve 

início em 16 de Fevereiro de 2005, com Manuel Sobrinho Simões, da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, que proferiu a conferência Genes e Ambiente: do 

Super-Homem ao Popeye. Ana Eiró, da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, encerrou este último ciclo em 14 de Setembro, com o colóquio Histórias da 

luz e da matéria61. 

 
O interesse desta iniciativa motivou outras instituições, como a Reitoria da 

Universidade do Porto, a Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, e a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, em parceria 

com a FCG e a FCT, a organizarem um ciclo de colóquios de divulgação científica 

com um formato semelhante. Houve ainda edições noutras localidades do País, 

nomeadamente em Coimbra, Aveiro, Faro, Vila do Conde, Beja, Portalegre, Funchal 

e Ponta Delgada. 

                                                 
59

 A adesão do público foi tão grande durante o 1º. ciclo de conferências, em 2003, que foram 
planeados mais dois ciclos em 2004 e 2005. 
60

 Cf. Programas dos três ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” in Anexo 1, pp. 5-10. 
61

 Como já referido anteriormente, o terceiro ciclo de colóquios teve uma duração mais curta devido à 
inauguração da exposição “À Luz de Einstein: 1905-2005”, nas instalações da FCG, no âmbito das 
comemorações do Ano Internacional da Física. 
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O Centro Cultural Calouste Gulbenkian, em Paris, delegação da FCG em França, 

também aderiu, tendo sido proferidas várias conferências na capital francesa, por 

investigadores portugueses, com o objectivo de promover a cultura científica 

essencialmente junto da colónia portuguesa residente naquela cidade e seus 

arredores. 

 
5.3.2. ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO  
 

A realização dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” foi possível através 

de um trabalho conjunto da equipa do Serviço de Ciência da FCG em cooperação 

com a FCT.  

 

No planeamento e preparação da iniciativa, os autores/promotores, Fernando Ramôa 

Ribeiro e João Caraça, começaram por determinar o formato dos colóquios e as 

datas para a sua realização. Seleccionaram os temas bem como os oradores a quem 

foi solicitado o título para a conferência que iria constar nos folhetos de divulgação, 

antecipadamente distribuídos. 

 

Na logística – espaços, som, imagem, gravação, temperatura ambiente – e 

informática contou-se com a colaboração de outros serviços da FCG. 

 
A dinâmica de preparação e organização da iniciativa envolveu: 

 

 a planificação da imagem gráfica que deveria ser muito apelativa e 

sugestiva;  

 

 a solicitação da concepção gráfica e da impressão de folhetos, cartazes, 

convites, pastas, camisolas, de um telão publicitário a colocar no exterior 

da FCG, de um banner para as páginas na internet da FCG e da FCT, de 

um diapositivo para o écran do auditório 2 e salas adjacentes62; 

 

                                                 
62

 Enquanto não se iniciava a conferência e começava a exposição dos diapositivos em powerpoint. 
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 a solicitação, a uma empresa gráfica, de um spot televisivo publicitário, a 

ser apresentado em horário nobre na RTP2 – no âmbito da publicidade 

institucional; 

 

 a divulgação e a promoção através do envio de convites para o público em 

geral, de cartazes e folhetos para escolas, universidades e outras 

instituições interessadas nos temas científicos e do regulamento do 

“Prémio Despertar para a Ciência”63; 

 

 a promoção das conferências/colóquios nos meios de comunicação social 

– envio de anúncios do colóquio, notícias, comunicados de imprensa e de 

convite aos jornalistas; 

 

 os contactos com a equipa televisiva do programa Magazine 2010, da 

RTP2, que divulgava a iniciativa semanalmente. O conferencista era aí 

previamente apresentado por João Caraça; 

 

 a solicitação da videodifusão à FCCN – Fundação para a Computação 

Científica Nacional e toda a preparação logística envolvida: técnicos 

informáticos, de som e de imagem64; 

 

 a solicitação aos oradores de uma nota biográfica e do resumo da 

conferência, para incluir nas pastas a serem distribuídas ao público no dia 

da sua apresentação; assim como dos diapositivos em powerpoint a fim de 

serem enviados à FCCN para preparar a videodifusão; 

 

 a recepção e acompanhamento dos oradores guiando-os na verificação 

dos suportes necessários à sua apresentação (microfone de lapela, 

ponteiro digital e demais equipamento técnico e informático). 

 

                                                 
63

 A divulgação, efectuada pela Dra. Rita Rebelo de Andrade do Serviço de Ciência da FCG, por email 
e através de convites, folhetos e cartazes para as escolas secundárias e universidades, enviados por 
correio normal, era criteriosa, sendo o público seleccionado consoante os temas das conferências e 
as áreas de ensino dos conferencistas. 
64

 A FCCN associou-se à iniciativa disponibilizando o serviço de videodifusão que permite aceder à 
apresentação da conferência em tempo real. 
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 a coordenação do secretariado de apoio ao público: acolhimento, entrega 

de pastas e de brindes e acompanhamento dos professores e dos alunos 

das escolas secundárias65 aos lugares reservados nas primeiras filas do 

auditório; distribuição de pastas ao público em geral, com informação 

sobre o colóquio do dia e do mês seguinte; recolha de dados dos 

participantes que solicitarem o envio de certificado de presença; controlo 

de emails com perguntas enviadas pelo público que assiste através da 

videodifusão e entrega ao orador para resposta durante o debate; 

 

 o envio da gravação do colóquio aos professores para utilizarem como 

material de apoio às suas aulas. 

 

 a coordenação da cerimónia de entrega do “Prémio Despertar para a 

Ciência”, antecedida de contactos para a angariação de patrocinadores 

para os prémios – as empresas Porto Editora e Portugal Telecom (PT) 

associaram-se a esta iniciativa66; 

 

5.3.3. O “PRÉMIO DESPERTAR PARA A CIÊNCIA” ” 

 

O “Prémio Despertar para a Ciência” foi criado com o objectivo de estimular a 

criatividade, o espírito científico e o trabalho de equipa nos alunos que frequentaram 

os ciclos de colóquios. O papel dos professores foi fundamental para incentivar os 

alunos e implementar uma competição “saudável” entre escolas. 

 

O Regulamento67, correspondente ao 2.º ciclo de conferências, determinava que o 

Prémio se destinava a distinguir os melhores trabalhos produzidos sobre as 

conferências proferidas no âmbito daquele Ciclo. Os trabalhos concorrentes 

deveriam ser elaborados, colectivamente, pelos alunos de cada turma que assistisse 

a uma das conferências dos Ciclos e deveriam reflectir a importância que a ciência 

tem para a interpretação da realidade. 

                                                 
65

 Que previamente o tinham solicitado, por fax ou por email. 
66

 Os prémios eram constituídos por colecção de livros da Porto Editora de autores portugueses 
clássicos, pacote de instalação da SapoADSL oferecido pela PT, cdrom da revista Colóquio-Ciências. 
67

 Cf. regulamento in Anexo 3, p. 27. 
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O prémio final atribuído era passar um dia nos laboratórios do Instituto Gulbenkian de 

Ciência a fim de dar oportunidade aos jovens de observarem in loco o trabalho de 

investigação de um cientista. 

 

5.3.4. OS PÚBLICOS 
 
 

Os sujeitos-alvo Autores destes ciclos de colóquios tinham, como já referido, o 

objectivo de promover a cultura científica em Portugal e de atrair os jovens para as 

áreas de investigação científica. 

 

O público destes ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” foi muito 

heterogéneo e, mais especificamente, constituído por professores e alunos do ensino 

secundário – público-alvo68 da iniciativa – e por universitários.  

Fig.7 – Audiência média anual 

 

Tal como se pode observar no 

gráfico, fig. 7, o interesse pelos 

colóquios foi aumentando. Em 

2003 frequentaram o 1.º ciclo de 

colóquios “Despertar para a 

Ciência” uma média de 505 

pessoas por conferência, num 

total de 5.560 participantes. Em 

2004, no 2.º ciclo, a média por 

colóquio foi 678 indivíduos, num 

total de 7.460 participantes69. Em 

                                                 
68

 Entenda-se por público-alvo o segmento da população que se pretende atingir ou abranger tendo 
em vista os objectivos da iniciativa. No caso dos ciclos “Despertar para a Ciência” o público-alvo era 
constituído pelos alunos e pelos professores do ensino secundário, principais impulsionadores e 
responsáveis pela promoção da cultura científica dos jovens. 
69

 Cf. Anexo 2 o quadro de estimativa de frequência do público, fornecido pelos Serviços Centrais da 
FCG. É de salientar a afluência de 2.000 pessoas à conferência do Professor António Damásio, “A 
Biologia das Emoções”, apesar de se ter realizado em Julho de 2004, época de férias de alunos e 
professores, elevando extraordinariamente a média de participantes por conferência neste ano.  

Valor Médio anual de Audiência por Ciclo de 
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Ficha técnica: Dados fornecidos pelos Serviços Centrais da FCG, 

relativos aos três ciclos Despertar para a Ciência. Em 2003 e 2004 

houve 11 conferências e em 2005 houve 6 conferências.
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2005, durante o 3.º ciclo de colóquios “Despertar para a Ciência”, a média de 

participantes por conferência foi de 550, havendo assim um aumento em relação a 

2003. 

 

A avaliação dos dados recolhidos comprova a participação regular e o interesse dos 

vários públicos ao longo dos três anos de realização das conferências, testemunho 

da importância deste tipo de iniciativa. 

 

O elevado número de participantes nas conferências bem como a heterogeneidade 

do público foi um desafio para os sujeitos-alvo Conferencistas, manifestando alguns 

deles a riqueza desta oportunidade de poder comunicar para uma audiência tão 

diversa e interessada. Isabel Ribeiro, por exemplo, afirmou ter sido a primeira vez 

que comunicara com um público tão vasto e de diversos escalões etários70.  

 

CAPÍTULO 6. ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO 

 
6.1. CONSTITUIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 
A amostra é constituída por três grupos-alvo de estudo, diferenciados da seguinte 

forma: grupo de sujeitos-alvo Autores71 dos ciclos de colóquios “Despertar para a 

Ciência”, grupo de sujeitos-alvo Conferencistas, também protagonistas na medida 

em que são os comunicadores da ciência, e o grupo de sujeitos-alvo Públicos: alunos 

e professores do ensino secundário. 

 
6.1.1. GRUPO DE SUJEITOS-ALVO AUTORES 

 
O grupo de sujeitos-alvo Autores dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” 

é constituído pelo director do Serviço de Ciência da FCG, João Caraça, e pelo 

presidente da FCT, Fernando Ramôa Ribeiro. Apresenta-se, em seguida, uma 

bionota do perfil de cada um. João Caraça é doutorado em Física Nuclear (Oxford) e 

agregado em Física (Lisboa) e Professor catedrático convidado do Instituto Superior 

                                                 
70

 Cf. texto das entrevistas aos sujeitos-alvo Conferencistas in Anexo 6a, pp. 79-110. 
71

 Entenda-se a designação autor como sinónimo de promotor, de quem idealizou e criou estes ciclos 
de colóquios. 
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de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa onde, entre outras 

funções, coordenou o Mestrado em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia 

(1990-2003). Foi Consultor para a Ciência do Presidente da República (1996-2006). 

É autor de mais de uma centena e meia de trabalhos científicos. Os seus interesses 

centram-se nas áreas da política científica e tecnológica e da prospectiva. Publicou 

Do Saber ao Fazer: Porquê Organizar a Ciência (1993), Ciência (1997), Science et 

Communication (1999), Entre a Ciência e a Consciência (2002) e À Procura do 

Portugal Moderno (2003). Participou na redacção de Limites à Competição (1994) e 

na organização de O Futuro Tecnológico (1999). Colaborou no livro A Nova 

Primavera do Político (2007). 

 
Quanto a Fernando Ramôa Ribeiro, também sujeito-alvo Autor dos Ciclos, licenciou-

se em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

em 1968. Obteve o grau de Docteur ès Sciences pela Universidade de Poitiers, tendo 

realizado trabalhos de investigação no Instituto Francês do Petróleo, entre 1977 e 

1980. Agregado em Engenharia Química pela Universidade Técnica de Lisboa, 1988. 

Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico desde 1988. Responsável pela 

orientação de mais de uma dezena de teses de doutoramento. Vogal e Vice-

Presidente do Conselho Directivo do IST (1984-1987). Vice-Presidente e Presidente 

da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (1989-1997), membro da 

Comissão Científica da NATO (1989-1997) e governador do “Joint Research Center” 

da União Europeia (1989-1996). Vice-Reitor da Universidade Técnica de Lisboa 

(1999-2002). Presidente do Colégio de Engenharia Química da Ordem dos 

Engenheiros (1998-2004). Foi Presidente da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT) entre 2002-2005, actividade que conciliou com os cargos de 

membro do Conselho Consultivo da European Science Foundation e membro do 

Conselho do EUROHORCS72. 

                                                 
72

 Presidente da Associação de Portugueses Doutorados em França, membro do Conselho de 
Admissão e Qualificação da Ordem dos Engenheiros, membro do Conselho da European Federation 
of Chemical Engineering, membro (Vice-presidente de 2001 a 2005) da European Federation of 
Catalysis Societies, Presidente do Conselho Científico da ACENET (Rede Europeia de Catálise), 
membro do corpo editorial da Reaction Kinetics and Catalysis Letters, membro do Conselho de 
Administração da Taguspark e membro da Academia das Ciências. Foi condecorado pelo Presidente 
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Foi com o objectivo de promover a difusão e a divulgação da cultura e do 

conhecimento científico e tecnológico, e do ensino da ciência e da tecnologia – uma 

das funções da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) – que o seu 

presidente, Fernando Ramôa Ribeiro, se associou a João Caraça, director do Serviço 

de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) na criação dos ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência”.  

 

A promoção da cultura científica é uma das bandeiras do Presidente da FCT, que 

afirmou numa visita à Universidade da Beira Interior, em 14 de Outubro de 2003: “É 

necessário despertar nos jovens a vocação para as ciências e as tecnologias"73. Foi 

este um dos objectivos que motivou a produção de um ciclo de conferências para um 

público não especializado e alargado, em que os alunos e os professores do ensino 

secundário seriam o público-alvo preferencial. 

 
Os objectivos dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” estão explícitos 

pelos seus autores nos textos incluídos nos folhetos de divulgação dos três ciclos de 

colóquios 74 , como já referido. Transcreve-se, em seguida, um desses textos, 

paradigmático da finalidade principal com que aquele Programa foi criado: a 

promoção da cultura científica em Portugal. 

 

“A ciência, suscitando uma interacção permanente entre teoria e experimentação, 

necessitando de uma comunidade que a pratique segundo regras próprias de 

operação – envolvendo princípios, processos e linguagens que exigem uma longa 

aprendizagem – só vive porque se dá a conhecer. É esta noção de ser “pública”, isto 

é, apropriável por quem lhe souber aceder, bem como de estar aberta a quem a 

publique, que caracteriza insofismavelmente a cultura da ciência. Mas, por outro lado, 

                                                                                                                                                         
da República de França com as Ordens de Officier des Palmes Académiques, Chevalier et Officier de 
L‟Ordre Nationale du Mérite, Chevalier de la Légion d´Honneur. Publicou cerca de 200 artigos em 
revistas internacionais (com 1300 citações), detendo uma patente europeia na sua área de 
investigação (Engenharia das Reacções Químicas e Catálise por Zeólitos), bem como dez livros (três 
editados pela Fundação Gulbenkian, um pela IST PRESS e os restantes por editoras internacionais) 
http://www.utl.pt/docs/Nota_Biografica.pdf. 
73 

http://www.urbi.ubi.pt/031021/edicao/194ubi_fct.html 
74

 Cf. folhetos de divulgação dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” in Anexo 1, pp. 5-10. 
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a diversidade que o conhecimento científico apresenta baseia-se na diferenciação 

progressiva de linguagens específicas de grande rigor.  

 

A ciência tem que favorecer o diálogo, bem como conseguir articular-se com todos 

os outros saberes válidos no âmbito da comunicação alargada que dá coerência ao 

nosso quotidiano. Tem igualmente que saber estimular os processos de circulação 

entre as disciplinas científicas e os saberes de carácter mais técnico, isto é, tem de 

valorizar a sua ‟tradução‟ em linguagens sucessivas até ao domínio do saber comum.  

É preciso ser capaz de incutir nos mais novos o prazer de descobrir, o gosto de 

apreender, o gozo de imaginar. A ciência é parte fundamental deste projecto, 

despertando e incentivando uma atitude de abertura aos outros e ao mundo.” 

 

6.1.2. GRUPO DE SUJEITOS-ALVO CONFERENCISTAS 

 
Os sujeitos-alvo Autores procederam a uma selecção criteriosa dos sujeitos-alvo 

Conferencistas, procurando que, para além de excelentes cientistas, fossem 

simultaneamente comunicadores excepcionais. 

 
Foram convidados vinte e oito investigadores de prestígio de diferentes áreas 

científicas com destaque para as ciências exactas como a Matemática, a Física e a 

Biologia, como se pode verificar no gráfico que se segue. 

Fig. 8 – Área Científica do Conferencista 
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Os sujeitos-alvo Conferencistas, cujas notas biográficas e resumos das 

apresentações podem ser consultados no Anexo 4, abrangeram um leque alargado 

de temas científicos75 que foram seleccionados por se tratarem de áreas da ciência 

de grande actualidade e onde a intervenção das disciplinas científicas é determinante. 

Os títulos das conferências foram cuidadosamente escolhidos para se tornarem 

apelativos, ou até mesmo enigmáticos, como foi o caso da conferência de Paulo 

Almeida sobre a temática da Matemática, intitulada “Ah! Ah? Ah…!!”, que despertou 

grande curiosidade, ficando na memória de muitos. Um dos alunos 76 , assíduo 

frequentador desta iniciativa, descreveu em forma poética o 2.º ciclo de colóquios 

“Despertar para a Ciência” realçando o impacto desse título: “E em toda esta viagem 

/ nos acompanhou o / Ah! Ah? Ah…! / magistral! / de quem descobre, / e vê / para lá 

de um primeiro olhar” 77. 

 
Enumeram-se, seguidamente, os sujeitos-alvo Conferencistas, a sua área científica e 

o tema da conferência.  

 
Teresa Lago, da área científica da Astrofísica, inaugurou o 1.º ciclo de colóquios 

“Despertar para a Ciência”, com uma conferência sobre a temática do Universo. 

António Coutinho, da área da Imunologia e da Biomedicina, dissertou sobre a Vida; 

Jorge Calado, da área científica da Química, falou sobre esta temática: “O dia em 

que nasceu a Química”; Carlos Fiolhais, da área da Física, intitulou a sua conferência: 

«Batatas e Maçãs: “Despertar para a Ciência” no Jardim de Infância e Escola 

Primária»; Fernando Barriga, da área da Geologia, dissertou sobre o tema dos 

Oceanos e das Ciências da Terra; Jorge Buescu, da área científica da Matemática 

desenvolveu o tema dos “sistemas dinâmicos”; Alexandre Quintanilha, investigador 

da área da Biologia falou sobre o tema da Biomedicina/ Genética: “Manipulação 

genética: Medos e Esperanças”; Carmo Fonseca, da área da Biomedicina, focalizou-

se na era pos-genómica da medicina; Carlos Salema, área da Física/ Engenharia 

                                                 
75

 Ver gráfico das temáticas das conferências, fig. 1, p. 59.   
76

 Tiago Prior Rodriguez frequentava o 10.º ano da Escola Secundária José Gomes Ferreira quando 
escreveu o poema. 
77

 Cf. Anexo 11 o poema “Viagem 2004”.  
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Electrotécnica, dissertou sobre a temática das telecomunicações; João Lobo Antunes, 

da área da Biomedicina, falou sobre: “Cérebro e visão: da arte à engenharia”; João 

Caraça, da área científica da Física, encerrou o 1.º ciclo com uma conferência ligada 

à temática da Epistemologia e da relação da Ciência com a Sociedade. 

 
O 2.º ciclo teve início com a conferência intitulada “Como se adapta o cérebro ao 

conhecimento da ortografia” de Alexandre Castro Caldas, da área da Biomedicina. 

Rui Agostinho, da área da Astronomia, falou sobre a temática do Universo: “Tempo: 

do Big-Bang às Descobertas, do Fuso Horário à Internet”; Mário Barbosa, da área da 

Ciência dos Materiais e da Engenharia Biomédica desenvolveu o tema da 

bioengenharia; João Ferrão, da área da Geografia debruçou-se sobre a temática das 

ciências sociais, a Terra e os Mapas; Nuno Crato, da área da Matemática, dissertou 

sobre a temática do Universo, “Vénus em Trânsito”; António Hespanha, da área da 

História falou sobre o tema: “Porque é que as ciências “moles” são “moles”; António 

Damásio, investigador da área da Biomedicina, falou sobre o tema “A Biologia das 

Emoções”; Isabel Ribeiro, da área da Física/ Engenharia Electrotécnica dissertou 

sobre a temática da Robótica; Paulo Almeida debruçou-se sobre o tema da sua área 

a Matemática, assim como Augusto Barroso, da área da Física, que falou sobre o 

tema “O Mundo à escala do Átomo”; Filipe Duarte Santos, da área da Física, 

encerrou este 2.º ciclo com a conferência “A Ciência e o Futuro”, desenvolvendo, tal 

como na última apresentação do primeiro ciclo, a temática da epistemologia e da 

relação da ciência com a sociedade. 

 
Manuel Sobrinho Simões, da área da Biomedicina, deu início, em 16 de Fevereiro de 

2005, ao 3.º ciclo de colóquios “Despertar para a Ciência”, com a conferência 

intitulada: “Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye”. Dinis Pestana, da área 

da Estatística, falou sobre a temática da Estatística na conferência “Os Desastres de 

Sofia e as Estruturas do Acaso”. Rui Vilela Mendes, da área da Física, tentou 

explicar a um público atento o tema da Complexidade. Manuel Nunes da Ponte, da 

área científica da Química, dissertou sobre o tema do Ambiente: “Verde é a Química”; 

Manuel Collares Pereira, da área da Física, abordou a temática da Energia e do 
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Ambiente na conferência intitulada “Energia e ambiente num mundo com muita 

gente”; Ana Eiró, da área da Física, encerrou em 14 de Setembro este ciclo de 

colóquios “Despertar para a Ciência”, com a conferência “Histórias da luz e da 

matéria”.  

 
6.1.3. GRUPO DE SUJEITOS-ALVO PÚBLICOS: ALUNOS E PROFESSORES 
 

A amostra deste grupo de sujeitos alvo – que se caracteriza nos quadros a seguir 

apresentados – incidiu sobre as seis escolas secundárias que mais frequentaram os 

colóquios dos ciclos “Despertar para a Ciência” (três do concelho de Lisboa e as 

outras três dos concelhos do Barreiro, Torres Vedras e Sintra)78, abrangendo um 

total de 125 alunos (dos 10º, 11º e 12º anos do ensino secundário) e 23 professores. 

Sublinhe-se que coube a estes professores a distribuição dos questionários pelos 

respectivos alunos. 

 

Como se pode verificar, nos quadros (1 a 4) a seguir apresentados, das seis escolas 

que constituem a amostra, a mais representativa, quanto à quantidade de alunos, é a 

Escola Secundária de Camões - 36,8% do número total de estudantes que 

responderam ao inquérito. 55,2% dos alunos inquiridos são do sexo feminino, e 

cerca de metade, 46,2%, tem 16 anos e a maioria, 58,4%, frequenta o 11.º ano. 

 

Quadro 1 

Escola n* %

Esc. Sec. Leal Câmara 10 8

Esc. Sec. Pedro Nunes 30 24

Esc. Sec. Alfredo da Silva 15 12

Esc. Sec. Camões 46 36,8

Esc. Sec. Lumiar 5 4

Esc. Sec. Henriques Nogueira 19 15,2

Total 125 100

Frequência Alunos

 

* n* = nº de respostas 

                                                 
78

 Cf. Anexo 2a, o quadro de frequência de escolas secundárias que fizeram reserva de lugares no 
auditório 2 para assistirem às conferências. As Escolas Secundárias Camões, Pedro Nunes e do 
Lumiar são em Lisboa; a Escola Secundária de Leal da Câmara é em Rio de Mouro e pertence ao 
concelho de Sintra; a Escola Secundária Henriques Nogueira localiza-se em Torres Vedras 
(pertencendo ao concelho com o mesmo nome) e a Escola Secundária Alfredo da Silva situa-se no 
concelho do Barreiro. 
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Quadro 2 

Sexo n* %

Feminino 69 55,2

Masculino 56 44,8

Total 125 100

Frequência Alunos

 

 

Quadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 

Ano Escolar n* %

11º ano 73 58,4

12º ano 30 24,0

10º ano 22 17,6

Total 125 100,0

Frequência Alunos

 

n* = nº de respostas 

 

Como se pode verificar no quadro 5, revela-se pouco significativa a diferença 

registada no número de professores, de cada escola secundária, que responderam 

ao inquérito por questionário. 

Quadro 5 

Escola n* %

Esc. Sec. Leal Câmara 3 13,0

Esc. Sec. Pedro Nunes 5 21,7

Esc. Sec. Alfredo da Silva 5 21,7

Esc. Sec. Camões 5 21,7

Esc. Sec. Lumiar 3 13,0

Esc. Sec. Henriques Nogueira 2 8,7

Total 23 100

Frequência Professores

 

n* = nº de respostas 

Idade n* %

14 1 0,8

15 9 7,2

16 55 44

17 31 24,8

18 19 15,2

19 3 2,4

20 1 0,8

Não respondeu 6 4,8

Total 125 100

Frequência Alunos
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Em relação aos quadros 6 e 7, a seguir apresentados, a idade dos professores 

inquiridos oscila entre os 22 e os 58 anos – com predominância na faixa etária dos 

44 aos 58 anos, sendo a maioria do sexo feminino (91,3%)79.  

Quadro 6 

Sexo n* %

Feminino 21 91,3

Masculino 2 8,7

Total 23 100

Frequência Professores

 

Quadro 7 

Idade n* %

22 1 4,4

23 2 8,7

34 2 8,7

35 1 4,4

38 1 4,4

44 2 8,7

46 1 4,4

47 1 4,4

48 1 4,4

49 1 4,4

51 1 4,4

53 1 4,4

54 1 4,4

55 2 8,7

57 1 4,4

58 1 4,4

Não respondeu 3 12,9

Total 23 100

Frequência Professores

 

Quadro 8 

Habilitações 

académicas n* %

Curso superior 11 47,8

Pós-grad. 2 8,7

Não respondeu 10 43,5

Total 23 100

Frequência Professores

 

n* = nº de respostas 

 

 

                                                 
79

 Dado coincidente com a elevada percentagem de professores do ensino secundário que são do 
sexo feminino. 
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Como se pode confirmar no Quadro 9, a seguir apresentado, os professores 

inquiridos pertencem, essencialmente, às áreas das ciências exactas. Apenas um 

dos docentes que responderam a esta questão lecciona a disciplina de Português. 

 

Quadro 9 

Área disciplinar que lecciona n* %

Física/Química 5 21,7

Matemática 2 8,7

Português 1 4,4

Biologia 2 8,7

Ciências da Natureza 3 13,0

Não respondeu 10 43,5

Total 23 100

Frequência Professores

  
n* = nº de respostas 

 

Os professores, das áreas das ciências exactas, que leccionam as disciplinas de 

Física e de Química constituem 38,5% do universo de inquiridos que responderam a 

esta questão (43,5% não responderam). Este dado não deixa de ser significativo em 

relação a um dos objectivos iniciais dos sujeitos-alvo Autores dos ciclos de colóquios 

“Despertar para a Ciência”, já enunciado em capítulo anterior, de captar os jovens 

para as ciências exactas. 

 

 

6.2. MÉTODOS E TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

 

Neste capítulo apresentam-se os métodos e as técnicas utilizadas para a recolha de 

informação necessária ao desenvolvimento do estudo. 

 

6.2.1. MÉTODOS  

 
O método é o conjunto das actividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objectivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros –, delineando o caminho a ser seguido, detectando erros e ajudando o 

investigador nas suas decisões (Lakatos & Marconi, 1986: 42). 
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Hermano do Carmo, interpretando Madeleine Grawitz (1993), define métodos como 

um conjunto concertado de operações que são realizadas para atingir um ou mais 

objectivos, um corpo de princípios que presidem a toda a investigação organizada, 

um conjunto de normas que permitem seleccionar e coordenar as técnicas80. Os 

métodos constituem de maneira mais ou menos abstracta ou concreta, precisa ou 

vaga, um plano de trabalho em função de uma determinada finalidade (Carmo & 

Ferreira, 1998: 175). 

 
Para se identificarem os factores que propiciaram a eficácia da comunicação da 

ciência para um público não especializado nos colóquios dos ciclos “Despertar para a 

Ciência”, utilizou-se o método do Estudo de Caso, que se caracteriza por uma 

abordagem empírica que investiga um fenómeno actual no seu contexto real, quando 

os limites entre determinados fenómenos e o seu contexto não são claramente 

evidentes e no qual são usadas muitas fontes de dados. O estudo de caso constitui a 

estratégia preferida quando se quer responder a questões de “como” ou “porquê” e o 

investigador não pode exercer controlo sobre os acontecimentos (Carmo & Ferreira, 

1998: 216).   

 
Recorreu-se, ainda, ao cruzamento deste método qualitativo com o quantitativo81, 

análise de conteúdo82 com recurso a quantificação. Deste modo, o investigador não é 

obrigado a optar pelo emprego exclusivo de métodos qualitativos ou quantitativos e, 

no caso da investigação assim o exigir, poderá mesmo combinar o emprego dos dois 

tipos de métodos (Carmo & Ferreira, 1998: 178).  

                                                 
80

 A técnica representa a etapa de operações limitadas, ligadas a elementos práticos, concretos, 
definidos, adaptados a uma determinada finalidade, enquanto que o método é uma concepção 
intelectual coordenando um conjunto de operações, em geral várias técnicas. O método, atitude 
concreta em relação ao objecto, dita maneiras concretas de organizar a investigação (Carmo & 
Ferreira, 1998: 175).  
81

 Nas últimas décadas têm sido objecto de discussão não só as vantagens e inconvenientes relativos 
à adequada utilização de métodos quantitativos e de métodos qualitativos em trabalhos de 
investigação em Ciências Sociais, como tem sido considerada a possibilidade de utilizar uma 
articulação de ambos (Carmo & Ferreira, 1998: 175). 
82

 Hermano do Carmo, interpretando Berelson (1952, 1968), define Análise de Conteúdo como “uma 
técnica de investigação que permite fazer uma descrição objectiva, sistemática e quantitativa do 
conteúdo manifesto das comunicações, tendo por objectivo a sua interpretação”. Numa análise de 
conteúdo qualitativa, a noção de importância implica a novidade, o interesse, o valor de um tema 
(Carmo & Ferreira, 1998: 251). 
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A utilização de métodos quantitativos está essencialmente ligada à investigação 

experimental ou quasi-experimental, o que pressupõe a observação dos fenómenos, 

a formulação de hipóteses explicativas desses mesmos fenómenos, o controlo de 

variáveis, a selecção aleatória dos sujeitos de investigação (amostragem 83 ), a 

verificação ou rejeição das hipóteses mediante uma recolha rigorosa de dados, 

posteriormente sujeitos a uma análise estatística e ao recurso a modelos 

matemáticos para testar essas mesmas hipóteses. O objectivo é a generalização dos 

resultados a uma determinada população em estudo a partir da amostra, o 

estabelecimento de relações causa-efeito e a previsão de fenómenos (Carmo & 

Ferreira, 1998: 178). 

 
Os objectivos da investigação quantitativa consistem essencialmente em encontrar 

relações entre variáveis, fazer descrições recorrendo ao tratamento estatístico de 

dados recolhidos, testar teorias84. Quer se trate de uma investigação experimental, 

quer se trate da caracterização estatística de uma determinada população 85 , 

mediante a administração de inquérito 86  por questionário ou por entrevista 

estruturada, procede-se à selecção de uma amostra que deverá ser representativa 

da população em estudo, para que os resultados possam ser generalizados a essa 

mesma população, o que implica a selecção aleatória dos sujeitos de investigação 

(Carmo & Ferreira, 1998: 179). No presente estudo aplicou-se um inquérito por 

                                                 
83

 A técnica de amostragem - processo de selecção de uma amostra – conduz à selecção de uma 
parte de uma dada população ou universo que se denomina “amostra”, de tal maneira que os 
elementos que constituem a amostra representam a população a partir da qual foram seleccionados 
(Carmo & Ferreira, 1998: 191). 
84

 O objectivo das teorias é compreender e explicar os fenómenos de uma forma mais ampla, através 
da reconstrução conceptual das estruturas objectivas dos mesmos (Lakatos & Marconi, 1986: 94). 
85

 Hermano do Carmo (1998: 191) define população ou universo como o conjunto de elementos 
abrangidos por uma mesma definição. Esses elementos têm uma ou mais características comuns a 
todos eles e que os diferenciam de outros conjuntos de elementos. 
86

 Num dicionário a palavra Inquérito encontra-se definida como “um conjunto de actos e diligências 
destinados a apurar alguma coisa”, aparecendo como seus sinónimos inquirição, interrogatório, 
sindicância e registando como exemplo de situações possíveis, associadas à sua realização o 
inquérito científico. Da etimologia da palavra extrai-se a ideia de que é um processo em que se tenta 
descobrir alguma coisa de forma sistemática. Inquérito é a recolha sistemática de dados para 
responder a um determinado problema (Carmo & Ferreira, 1998: 123). 
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questionário ao grupo de sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores do ensino 

secundário que frequentaram os ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência”. 

 
Na investigação qualitativa, a preocupação central não é a de saber se os resultados 

são susceptíveis de generalização, mas sim a de que outros contextos e sujeitos a 

eles podem ser generalizados. Os métodos qualitativos são “humanísticos”, os 

investigadores estudam os sujeitos de uma forma qualitativa, tentam conhecê-los 

como pessoas e experimentar o que eles experimentam na sua vida diária – não 

reduzem a palavra e os actos a equações estatísticas – e interessam-se mais pelo 

processo de investigação do que unicamente pelos resultados ou produtos que dela 

decorrem. O plano de investigação é flexível (Carmo & Ferreira, 1998: 180). 

 
Segundo Hermano do Carmo, a investigação qualitativa é descritiva. A descrição 

deve ser rigorosa e resultar directamente dos dados recolhidos. Os dados incluem 

transcrições de entrevistas, registos de observações, documentos escritos (pessoais 

e oficiais), fotografias e videogravações. Os investigadores analisam as notas 

tomadas em trabalho de campo, os dados recolhidos, respeitando, tanto quanto 

possível, a forma segundo a qual foram registados ou transcritos. O investigador é o 

“instrumento” de recolha de dados, a validade e a fiabilidade dos dados depende 

muito da sua sensibilidade, conhecimento e experiência. As técnicas mais utilizadas 

em investigação qualitativa são a observação participante, a entrevista e a análise 

documental (Carmo & Ferreira, 1998: 181). Neste projecto, realizaram-se entrevistas 

aos grupos de sujeitos-alvo Autores e Conferencistas assim como o registo de dados 

através da observação das videogravações das conferências e a análise documental 

dos artigos sobre os ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” nos meios de 

comunicação. 

 
Hermano do Carmo, interpretando Patton (1990), refere que uma forma de tornar um 

plano de investigação mais sólido é através da triangulação isto é, da combinação de 

metodologias no estudo dos mesmos fenómenos ou programas. Tal significa, de 

acordo com o mesmo autor, utilizar diferentes métodos ou dados, incluindo a 

conjugação de abordagens quantitativas e qualitativas. A lógica da triangulação é 
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que cada método revela diferentes aspectos da realidade empírica e 

consequentemente devem utilizar-se diferentes métodos de observação da realidade. 

Os autores indicam as vantagens de combinar métodos, nomeadamente quando se 

trata de trabalhos de investigação com propósitos múltiplos, pois o facto de se 

utilizarem métodos diferentes pode permitir uma melhor compreensão dos 

fenómenos e a triangulação de técnicas pode conduzir a resultados mais seguros 

(Carmo & Ferreira, 1998: 184). 

 

6.2.2. TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS   

 
Segundo Hermano do Carmo (1998: 216) as técnicas são procedimentos operatórios 

rigorosos, bem definidos, transmissíveis, susceptíveis de serem novamente 

aplicados nas mesmas condições, adaptados ao tipo de problema e aos fenómenos 

em causa. A escolha das técnicas depende do objectivo que se pretende atingir, o 

qual, por sua vez, está ligado ao método de trabalho. 

 
No que respeita aos instrumentos utilizados para a recolha dos dados necessários à 

verificação da hipótese formulada, relativamente ao grupo de sujeitos-alvo Autores e 

ao grupo de sujeitos-alvo Conferencistas, recorreu-se à técnica da entrevista. Para o 

grupo de sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores, utilizou-se a técnica do 

inquérito por questionário87. Recorreu-se ainda à observação das videogravações 

das apresentações com a finalidade de recolher mais dados sobre as estratégias de 

comunicação usadas pelos sujeitos-alvo Conferencistas. Finalmente, para avaliar o 

impacto da iniciativa, procedeu-se ao levantamento documental das notícias sobre os 

colóquios dos ciclos “Despertar para a Ciência” divulgadas nos meios de 

comunicação. 

 

                                                 
87

 O inquérito por questionário distingue-se do inquérito por entrevista essencialmente pelo facto de 
investigador e inquiridos não interagirem em situação presencial. Tal como no inquérito por entrevista 
quando se escolhe o inquérito por questionário como instrumento de recolha de dados deve respeitar-
se o conjunto de procedimentos habitual para qualquer investigação: definir rigorosamente os seus 
objectivos; formular hipóteses e questões orientadoras, identificar as variáveis relevantes, seleccionar 
a amostra adequada de inquiridos, elaborar o instrumento em si, o guião, testá-lo e administrá-lo para 
depois poder analisar os resultados (Carmo & Ferreira, 1998: 137). 
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Com o objectivo de se testar a hipótese inicialmente formulada, procedeu-se à 

análise das informações recolhidas através das entrevistas e dos questionários, e da 

observação das videogravações das conferências, cruzando as várias informações e 

tentando identificar os factores da eficácia da comunicação em ciência nos ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência”, tendo em conta também a opinião dos 

inquiridos.  

 
Nas entrevistas aos sujeitos-alvo Autores88, cruzaram-se as opiniões recolhidas com 

os objectivos iniciais dos ciclos de conferências, expressos nos folhetos divulgados e, 

também, cruzando as expectativas iniciais com os resultados finais em termos de 

adesão do público e da eficácia da comunicação da ciência. Nas entrevistas aos 

sujeitos-alvo Conferencistas, cruzaram-se as informações obtidas com as opiniões 

transmitidas pelos sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores, relativamente às 

estratégias de comunicação por eles apresentadas e também sobre as suas 

qualidades enquanto comunicadores. 

 
O parecer dos sujeitos-alvo Autores dos ciclos de colóquios “Despertar para a 

Ciência” constitui um elemento fundamental e potencialmente revelador do segredo 

da eficácia da comunicação em ciência para um público não especializado naquela 

iniciativa, mas também uma ajuda preciosa para uma visão alargada das várias 

informações recolhidas. Para se ter acesso mais focalizado à ideia que presidiu à 

criação desta iniciativa, até à avaliação final sobre como decorreram os vários ciclos, 

elaborou-se um guião de entrevista para os sujeitos-alvo Autores89, tento em conta 

os dados que se pretendiam recolher e analisar. As perguntas foram pensadas em 

função dos objectivos que se propunham alcançar e para tentar perceber se 

haveriam factores facilitadores da comunicação em ciência para um público não 

especializado em contexto de conferência. 

 

                                                 
88

 Como já referido os autores foram os protagonistas da criação do ciclo de colóquios Despertar para 
a Ciência, Fernando Ramôa Ribeiro, presidente da FCT e João Caraça, director do Serviço de Ciência 
da FCG. 
89

 Cf. guião das entrevistas aos sujeitos-alvo Autores in Anexo 5, p. 57. 
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Após a elaboração do guião realizaram-se, através de audiogravação, as entrevistas 

aos sujeitos-alvo Autores 90  o que permitiu obter informações indispensáveis à 

compreensão alargada do assunto a estudar – possibilitando também cruzar as 

expectativas dos autores com as resultados obtidos e com as opiniões dos outros 

intervenientes do processo: recolhidas nas entrevistas aos sujeitos-alvo 

Conferencistas e nos questionários efectuados aos sujeitos-alvo Públicos: alunos e  

professores do ensino secundário, participantes dos ciclos. 

 
Também para os sujeitos-alvo Conferencistas se teve a necessidade de elaborar um 

guião de entrevista 91 . Efectuaram-se onze entrevistas 92 , duas através de 

audiogravação e as outras nove, por falta de disponibilidade dos sujeitos-alvo 

Conferencistas, remetidas por email93. 

 
A análise dos dados obtidos nas entrevistas aos sujeitos alvo-Conferencistas foi  

efectuada através do programa informático de análise qualitativa, MAXQDA94. Esta 

análise foi facilitada pois não existia uma grande dispersão nas respostas dos 

entrevistados. Construiu-se uma grelha em que, numa coluna, constavam as 

questões que se pretendiam analisar e, na outra, os entrevistados. Seguidamente, 

preencheu-se essa grelha com as respostas dadas. 

 
Nos casos em que as respostas estão dispersas, ou seja, quando se responde a algo 

e se focam simultaneamente outros aspectos, que não dizem apenas respeito à 

questão colocada, nas grelhas teve de fazer-se corresponder cada excerto ao tópico 

correspondente. Assim elaborou-se uma grelha com tudo o que foi dito a respeito de 

cada questão por cada um dos entrevistados. Esta foi apenas uma forma de mais 

facilmente se comparar a resposta de cada entrevistado à mesma pergunta. A partir 

                                                 
90

  Cf. transcrição das entrevistas aos sujeitos-alvo Autores in Anexo 6, pp. 69-76. 
91

  Cf. guião das entrevistas aos sujeitos-alvo Conferencistas in Anexo 5, p. 58. 
92

 Cf. texto das entrevistas aos sujeitos-alvo Conferencistas, incluindo as transcrições das duas 
audiogravações in Anexo 6a, pp. 79-110.  
93

 No capítulo seguinte, apresentam-se os principais dados recolhidos nas entrevistas aos sujeitos- 
alvo Conferencistas, questão a questão, salientando os aspectos que parecem mais relevantes em 
função dos objectivos do estudo de modo a poder-se ficar com uma ideia geral sobre o princípio 
orientador que presidiu às estratégias de comunicação de cada um. 
94

 MAXQDA – Software for Qualitative Data Analysis. 
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daí, com a grelha preenchida, escreveu-se o texto, à medida que se foi analisando a 

grelha, questão a questão. 

 
Aproveitando a potencialidade das entrevistas, efectuou-se uma análise descritiva e 

qualitativa. Por exemplo, em relação ao factor “mais satisfação na preparação da 

conferência”, teve-se acesso aos factores apontados pelos entrevistados, mas 

também às suas justificações e à forma como expressaram essa satisfação. 

 
Nas entrevistas aos sujeitos alvo-Autores, uma vez que se tratavam apenas de dois 

inquiridos, sendo por isso acessível e fácil estabelecer as comparações, realizou-se 

a análise qualitativa das informações obtidas sem necessidade de recorrer ao 

programa MAXQDA.  

 
Quanto à recolha de dados ao sujeito alvo-Públicos elaborou-se um guião de 

questionário95 e realizou-se um inquérito a 125 alunos e a 23 professores do ensino 

secundário, tendo em consideração o objectivo do presente estudo. Introduziram-se 

algumas questões abertas96 para possibilitar a recolha de informação adicional que 

poderia ajudar a enriquecer a investigação e a testar a hipótese avançada, 

fornecendo outros dados, possíveis factores facilitadores da eficácia da comunicação 

em ciência no contexto dos colóquios dos ciclos “Despertar para a Ciência”. 

 
A análise estatística dos dados obtidos através do inquérito por questionário 

efectuou-se recorrendo ao programa informático de análise quantitativa de dados 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Antes da construção da base de 

dados e da análise dos resultados, procedeu-se à codificação das questões abertas 

do questionário (perguntas para as quais não se apresentam previamente uma gama 

de respostas possíveis, sendo que os inquiridos podem responder livremente, 

                                                 
95

 Cf. guiões dos questionários aos sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores in Anexo 5a, pp. 61-
66. Salienta-se a especificidade de cada um dos guiões com questões direccionadas para cada tipo 
de público. 
96

 Questões abertas - quando não são apresentadas opções de resposta (está um espaço em branco 
para se escrever o que se quiser). Questões de resposta múltipla - quando são apresentadas opções 
de resposta e se pode escolher mais do que uma opção de resposta (assinalar com uma cruz mais do 
que uma opção). 
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escrevendo textualmente, sem limitarem a sua escolha a um rol fixo de alternativas), 

por forma a tornar a informação comparável e analisável do ponto de vista 

quantitativo. Esse processo consiste em listar todas as respostas distintas às 

questões em causa, identificando diferentes categorias e fazendo corresponder cada 

resposta que expressa uma mesma ideia ou opinião a uma dada categoria, 

procedendo assim ao seu agrupamento através da atribuição de um código. 

 
Nos quadros cruzados97, relativos aos dados obtidos através das respostas do grupo 

de sujeitos alvo-Públicos: alunos e professores aos questionários, fez-se o 

cruzamento das questões com as variáveis selectivas que lhes dão origem. Por 

exemplo, a questão "razões de escolha da conferência" cruzada com a "conferência 

escolhida". Nesse caso pode-se ver para cada conferência escolhida as razões que 

foram apontadas como estando na base dessa escolha. 

 
Com o objectivo de obter mais informação sobre os possíveis factores facilitadores 

da comunicação em ciência procedeu-se à análise das estratégias de comunicação 

utilizadas pelos oradores através das videogravações das conferências. Esta técnica 

serviu de complemento à análise dos dados recolhidos pelas técnicas de entrevista e 

de questionário, cruzando as respostas dos sujeitos alvo-Públicos: alunos e 

professores com as estratégias de comunicação utilizadas pelos oradores, tendo em 

conta as conferências e os conferencistas que são mencionados nos questionários. 

 
Elaborou-se previamente uma grelha de observação, onde se inscreveram algumas 

técnicas de comunicação mas com colunas em branco para possíveis itens a 

adicionar à medida que se iam analisando as apresentações 98 . Com a grelha 

preenchida, o objectivo desta investigação era saber se seria possível estabelecer 

relações entre a utilização pelos sujeitos alvo-Conferencistas de determinadas 

estratégias de comunicação e a eficácia da comunicação da ciência nos ciclos 

“Despertar para a Ciência”.  Estes dados seriam cruzados com os resultados obtidos 

                                                 
97

 Cf. Quadros Cruzados in Anexo 7, pp. 113-153. 
98 

Cf. Quadro das estratégias de comunicação utilizadas pelos sujeitos-alvo Conferencistas in Anexo 9, 
pp. 187-195. 
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através dos questionários aos sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores, 

nomeadamente com as suas opiniões sobre a conferência e o seu conferencista 

preferidos. Informação que se cruza também com os dados obtidos através das 

entrevistas aos sujeitos-alvo Autores e aos sujeitos-alvo Conferencistas. 

 
No propósito de investigar o impacto que os ciclos de colóquios “Despertar para a 

Ciência” obtiveram na comunicação social, recorreu-se à técnica de recolha 

documental, procedendo-se a um levantamento de todos os artigos em que aquela 

iniciativa foi notícia nos meios de comunicação99 . A este propósito considera-se 

oportuno referenciar os estudos de José Azevedo 100  cuja finalidade é traçar a 

evolução do jornalismo de ciência em Portugal. Para este autor “os jornais ainda 

representam uma fonte de informação significativa e o número de jornalistas a 

trabalhar em secções de ciência em jornais portugueses tem aumentado nos últimos 

anos” (2008: 121). 

 
Aquela recolha documental foi facilitada pelo facto de o Departamento de 

Comunicação da FCG, em 2001, ter aderido a um serviço, prestado pela empresa 

Manchete, Gestão de Informação, SA, denominado NetPress101. Este serviço é uma 

plataforma integrada de gestão de informação noticiosa que permite tratar os dados 

difundidos na imprensa escrita, nas publicações on-line e nos meios audiovisuais: 

rádio e televisão.  

                                                 
99 Cf. tabela do impacto dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” nos meios de comunicação 
social in Anexo 10, pp. 199-221. 
100

 Investigador coordenador do projecto “A Ciência na Imprensa em Portugal”, financiado pela FCT 
(2005-2007). Este projecto procura caracterizar a evolução da forma como a ciência foi reportada em 
Portugal desde a II Guerra Mundial até hoje.  
Investigador coordenador do projecto “A Crise das Vocações Científicas”. Projecto financiado pela 
FCT (2005-2007). Este projecto procura caracterizar as razões para o decréscimo de escolhas de 
certas áreas científicas registado na maioria dos países europeus. 
Investigador responsável pela parte portuguesa do inquérito “A relevância da Educação da Ciência” 
(ROSE). Projecto internacional que procura comparar atitudes e motivações dos jovens, de diferentes 
países, face às questões de C&T. Coordenado pelo Professor S. Sjoberg da Universidade de Oslo, 
Noruega. 
101

 O NetPress da FCG – MyNetpress - recolhe as notícias em todos os meios de imprensa nacional, 
regional, publicações on-line nacionais, principais meios internacionais, TV e Rádio, disponibilizando a 
todos os seus colaboradores um serviço de clipping diário on-line. Este serviço de clipping permite 
consultar a informação de vários temas, através de palavras-chave introduzidas previamente no 
sistema. O MyNetpress proporciona, assim, o acesso via Internet a um centro noticioso, orientado de 
acordo com o perfil e interesse informativo da FCG. 
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III PARTE - ANÁLISE E CONCLUSÕES 

 
Na terceira parte deste estudo, no sétimo capítulo, apresentam-se os resultados e 

procede-se à análise dos dados recolhidos. O último capítulo é dedicado às 

conclusões da dissertação e aos desenvolvimentos futuros. 

 

CAPÍTULO 7. ANÁLISE DE DADOS E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 
7.1. GRUPO DE SUJEITOS-ALVO AUTORES 

 

 
Registam-se de seguida as informações obtidas através das técnicas referidas no 

capítulo anterior e que pareceram mais pertinentes tendo em conta os objectivos do 

estudo. 

 
Tentou-se encadear as respostas dos dois sujeitos-alvo Autores, pela ordem 

cronológica do desenrolar dos ciclos, referindo as opiniões coincidentes mas também 

certas especificidades individuais que impulsionaram ritmo e inovação nos ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência”: uma iniciativa de referência no panorama da 

promoção da cultura científica em Portugal. 

 
Assim, o presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e o director do 

Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) reflectindo em conjunto 

sobre a necessidade de divulgar a ciência e tornar os portugueses, sobretudo os  

jovens, mais conscientes do que é a prática e a cultura científicas, decidiram realizar 

um ciclo de conferências patrocinado pelas duas instituições, assumindo, cada uma 

delas, papéis de igual relevância: a Fundação Calouste Gulbenkian seria o local 

onde as conferências se realizariam em Lisboa, enquanto a Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia se encarregaria de fazer circular pelo País, as conferências dos ciclos 

“Despertar para a Ciência”, para poder alargar essa acção a todo o país. Esta 

iniciativa só foi possível dada a vontade, há muito tempo acalentada, de um projecto 
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de cooperação entre as duas instituições; a sua concretização deve-se ao 

empenhamento conjunto dos dois sujeitos-alvo Autores: Fernando Ramôa Ribeiro e 

João Caraça, como se referiu. 

 
E para dar forma ao projecto era preciso nomeá-lo, ou seja, dar-lhe um título. O 

nome a dar ao ciclo de colóquios deveria ser curto, apelativo e que consubstanciasse 

a razão de ser do Ciclo quanto ao fim a atingir que seria despertar os jovens para a 

ciência – objectivo que se quereria também alargar à população em geral dado o 

défice de cultura científica em Portugal.  

 
Sobre os objectivos pretendidos com esta iniciativa, houve nos sujeitos alvo-Autores 

finalidades comuns e outras mais particulares mas todas foram congruentes com os 

objectivos explicitados nos folhetos dos vários ciclos de conferências 102 . Assim, 

enquanto João Caraça pretendia, fundamentalmente, “tornar os cidadãos, e 

sobretudo os jovens, conscientes do valor da prática e do conhecimento científicos”, 

o objectivo principal do presidente da FCT era “tentar atrair jovens para áreas 

fundamentais como a Física, a Química, a Biologia e a Matemática, em que temos 

um grande défice nos rankings em que estamos classificados”103.  

 
No caso particular da Matemática, era também intenção de Ramôa Ribeiro tentar 

desmistificar a ideia de que os portugueses não são dotados para esta área – “não 

temos nenhuma maldição genética e a comprová-lo estão os excelentes 

matemáticos do passado: Pedro Nunes, Bento de Jesus Caraça, entre outros”. 

 
Relativamente às expectativas quanto à adesão do público, como organizadores dos 

Ciclos, confessam-se muito satisfeitos e recompensados. Declaram que as 

expectativas foram largamente ultrapassadas; compareceram na Gulbenkian escolas 

de todo o País e houve muitas solicitações para outros locais, nomeadamente, Vila 

do Conde, Porto, Vila Real, Guarda, Covilhã, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, 

                                                 
102

  Cf. Anexo 1, pp. 5-10. 
103

 Cf. transcrição das entrevistas aos sujeitos-alvo Autores in Anexo 6, pp. 69-76. 
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Faro, Madeira e Açores. Salientaram ainda a generosidade dos conferencistas que 

se disponibilizaram a repetir as conferências noutras localidades. 

 
Os critérios que presidiram à delimitação do público-alvo foram também ponderados 

pelos sujeitos-alvo Autores sobressaindo a convergência de opiniões entre Ramôa 

Ribeiro e João Caraça. A fim de atingirem os objectivos a que se propunham e 

promoverem a cultura científica em Portugal os jovens do 9.º ano do básico e do 

ensino secundário seriam o grupo etário preferencial para ouvir falar de ciência. 

Neste grupo, evidentemente, incluem-se os professores, responsáveis pela dinâmica 

de participação dos alunos nas conferências. Outra das razões que presidiu à 

escolha deste público-alvo preferencial foi a necessidade de  captar o interesse dos 

jovens para as ciências exactas e para a importância da ciência no progresso do 

País.  

 
No que respeita aos critérios que levaram à programação do formato – datas, 

periodicidade, hora, local, duração das intervenções e tempo de debate – houve por 

parte dos sujeitos-alvo Autores um cuidado especial na sua definição. Chegou-se a 

um formato estável e bem determinado que ambos os autores consideram ter sido 

um dos factores responsáveis pela eficácia da comunicação da ciência nos ciclos de 

colóquios “Despertar para a Ciência”, a saber:  

 
 para conseguir um público fiel, o Ciclo deveria ter uniformidade - um dia 

certo da semana, a terceira 4ª feira de cada mês, às 18 horas;  

 a regularidade, mensal – onze conferências no 1.º ciclo, em 2003; onze no 

2.º, em 2004; seis no 3.º, em 2005;  

 a duração das intervenções deveria ser entre cinquenta a sessenta 

minutos e o tempo de debate cerca de trinta minutos. 

 
A divulgação do conjunto das conferências de cada ciclo deveria ser feita com 

antecedência, no início do ano lectivo, de modo a que na segunda ou terceira vez em 
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que se participasse já se sentissem mais envolvidos e familiarizados com os temas 

científicos em debate.  

 
Os sujeitos-alvo Autores preocuparam-se, ainda, com a selecção dos sujeitos-alvo 

Conferencistas: teriam que ser homens de ciência, da investigação e, ao mesmo 

tempo, grandes divulgadores de ciência, porque não se pode ser um bom 

comunicador de ciência sem se ter uma base científica sólida. 

 
No que se refere aos critérios utilizados para a selecção dos temas das conferências, 

os sujeitos-alvo Autores também tinham ideias claras: João Caraça afirma que 

deveria “cobrir várias áreas temáticas”. O presidente da FCT realça que os temas 

deveriam despertar o interesse de um público alargado e ainda que se fizesse 

coincidir algumas conferências com fenómenos naturais (por exemplo a conferência 

de Nuno Crato: Vénus em trânsito) e abordar também temas muito actuais, das 

áreas da Medicina e da Biologia. Outro objectivo implícito na selecção dos temas das 

conferências seria mudar o sentimento dos portugueses em relação à Matemática, 

como se tem referido. 

 
Os currículos escolares não tiveram um peso determinante na escolha dos temas 

das conferências mas, indirectamente, procuraram complementar a formação dos 

alunos e, sempre que possível, dando-lhes também a componente experimental. 

 
Quanto aos títulos para as conferências, foram escolhidos, na sua maioria, pelos 

conferencistas dentro do tema geral proposto. Às vezes houve a necessidade de 

tornar os títulos mais apelativos e “leves” como diz Fernando Ramôa Ribeiro na 

entrevista104. 

 
Relativamente à pergunta sobre se os objectivos foram ou não alcançados, os dois 

autores especificaram bem as razões do seu sentir: para o presidente da FCT, “foi 

uma iniciativa da Fundação Gulbenkian que ficou marcada para todos os que 

assistiram como uma coisa importante que se passou na ciência portuguesa. O 

                                                 
104

 Cf. transcrição da entrevista in Anexo 6, pp. 72-76. 
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objectivo a que nos propúnhamos foi largamente atingido porque conseguimos fazer 

despertar para a ciência em todo o País, com a adesão que houve: extraordinária, 

quer em Lisboa, quer também noutras regiões de Portugal”.  

 
Para João Caraça “nunca nada é completamente alcançado. Mas foram atingidos os 

objectivos em termos da participação do público-alvo e dos outros públicos, do 

entusiasmo e do ambiente que rodeou as conferências. E mesmo o número de vezes 

que as conferências foram repetidas, em várias localidades, em várias cidades do 

País, mostra isso mesmo, que houve um grande interesse”105. 

 
As razões apontadas pelos sujeitos-alvo Autores para a eficácia da comunicação da 

ciência nestes três ciclos de conferências foram substancialmente as seguintes: 

 
 os conferencistas escolhidos terem uma qualidade científica comprovada: 

o presidente da FCT considera que a sua instituição além de promover e 

subsidiar projectos e bolsas também deveria divulgar a Ciência, 

nomeadamente, através dos cientistas que com ela trabalham. Como 

realçou, “há bons cientistas em Portugal, não é preciso ir ao estrangeiro”; 

 os temas serem adequados aos objectivos propostos e às expectativas de 

um público muito alargado;  

 ter havido uma grande diversidade temática e continuidade no tempo 

(acabaram por se fazer três ciclos); 

 ter sido um ciclo, dada a vantagem de um ciclo em relação a uma 

conferência isolada por permitir habituação; 

 algumas conferências terem tido experimentação em palco o que permitiu 

que os mais novos se motivassem, experimentassem e “metessem a mão 

na massa”; 

 a organização ter tido em conta as expectativas; 
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 Cf. transcrição da entrevista in Anexo 6, pp. 69-71. 
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 ter existido um bom ambiente e um bom acolhimento por parte da 

Fundação Gulbenkian, local com óptimas condições e uma garantia de 

qualidade; 

 haver um nome apelativo, sugestivo e com impacto. 

 
Quanto à opinião dos sujeitos-alvo Autores sobre os aspectos a melhorar, ambos 

referiram os espaços – “apesar dos magníficos espaços da Gulbenkian, o facto de o 

público estar dividido por várias salas (a sala principal, o auditório 2, só tinha 

capacidade para cerca de 300 pessoas) não foi a situação ideal”. Também o facto de 

os ciclos não terem chegado ainda a mais pontos do País – apesar das solicitações – 

foi também um aspecto menos conseguido mas, claro, aí houve a limitação dos 

conferencistas. Mesmo assim existiu uma enorme generosidade de muitos que 

repetiram a conferência em vários locais. 

 
À pergunta sobre a continuidade ou não dos ciclos, as respostas dos sujeitos-alvo 

Autores resumem-se ao seguinte: “continuidade sim, mas não da mesma forma 

porque é preciso inovar sempre”. No entanto, reforçam a ideia de que um ciclo será 

sempre uma boa aposta.  

 
Para Ramôa Ribeiro, além das conferências de áreas temáticas bastante variadas, 

poderia haver mais conferências na área da Matemática. Outro aspecto por ele 

salientado seria voltar a fazer o Ciclo mas com um “refrescamento”, com novos 

conferencistas – “porque há jovens conferencistas com muito valor”, como não se 

cansa de salientar. 

 
Sobre a importância a atribuir aos benefícios a curto e a longo prazo, os sujeitos-alvo 

Autores referem essencialmente: para João Caraça, a curto prazo, o prazer e a 

médio ou a longo prazo, apesar dos benefícios serem imprevisíveis, “deixar a 

semente do futuro”, o efeito multiplicador será talvez a grande conquista. Para o 

presidente da FCT, os benefícios a curto prazo são a ajuda dada a um conjunto de 

jovens que estavam indecisos, não sabendo se deveriam seguir a área de 
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humanidades ou de ciências, e ao assistirem a um colóquio dos ciclos “Despertar 

para a Ciência” terem ficado motivados para fazerem a escolha correcta do seu 

curso. A médio e a longo prazo, conseguir que a literacia e a cultura científicas sejam 

cada vez maiores, abrangendo um público muito alargado. Realçou também como 

possível benefício “os cientistas poderem influenciar mais os políticos e assim a 

ciência passar a ter mais poder”. 

 

7.2. GRUPO DE SUJEITOS-ALVO CONFERENCISTAS 

 
 
Elaborou-se um conjunto de doze questões que foram objecto de entrevista a onze 

oradores/conferencistas. Dois dos sujeitos-alvo Conferencistas foram entrevistados 

presencialmente, tendo a entrevista sido gravada em sistema áudio e a posteriori 

transcrita. Como já referido, as respostas fornecidas foram analisadas de acordo com 

o programa informático de análise qualitativa de dados MAXQDA. 

 
Apresentam-se, em seguida, questão a questão, os aspectos que nas entrevistas 

efectuadas aos sujeitos-alvo Conferencistas pareceram mais pertinentes para o 

estudo, elaborando-se uma análise de conteúdo das mesmas106. 

 
Relativamente à primeira questão107, foram muitos os sujeitos-alvo Conferencistas 

que manifestaram satisfação, entusiasmo, alegria e interesse pelo desafio de serem 

convidados para este ciclo de conferências. As principais razões apontadas para 

estas reacções positivas foram: o desafio de comunicar ciência a um público não 

especializado, alargado e muito heterogéneo; o respeito pelas instituições envolvidas 

e promotoras do ciclo; o local de realização da conferência e a dívida de gratidão 

para com a FCG que sempre apoiou a ciência e os cientistas. Outros mencionaram, 

ainda, terem aceite o convite por se tratar de uma excelente iniciativa, a primeira do 

género, e pelo grande entusiasmo que presumivelmente o Ciclo iria desenvolver, 

como se veio a verificar a posteriori. Alguns alegaram também como razão para a 
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 Cf. entrevistas aos sujeitos-alvo Conferencistas in Anexo 6a, pp. 79-110. 
107

 1 – Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo “Despertar para a Ciência” qual a 
sua reacção? 
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sua adesão ao convite considerarem essencial despertar cedo para a ciência e esse 

despertar dever também ser feito, segundo alguns, através da experimentação – o 

que conduziu à escolha de temas e de conferências muito apelativas para os mais 

jovens. Ser professor por vocação e gostar de comunicar aquilo em que se acredita 

foram também apontadas como razões importantes para a aceitação do convite. 

 
Quanto à segunda questão108, todos os sujeitos-alvo Conferencistas já tinham uma 

larga experiência de comunicação da ciência para públicos não especialistas e 

muitos deles também para jovens – esta condição foi uma das prioridades dos 

autores do ciclo quando da escolha dos oradores. É interessante salientar também a 

consciência que a grande maioria manifesta da importância de comunicar ciência ao 

público em geral, divulgando assim o complexo de uma forma simples – dever que 

consideram fundamental na carreira de um cientista. É de referir ainda que vários 

sujeitos-alvo Conferencistas realçam a grande heterogeneidade de públicos, tanto a 

nível de conhecimentos como etário. 

 
No que respeita à terceira questão109, todos os sujeitos-alvo Conferencistas referiram 

que tiveram em atenção o público-alvo quando da preparação das suas conferências. 

É significativo, no entanto, que a maior parte dos cientistas tenha referido que a 

heterogeneidade do público nas conferências na Fundação Gulbenkian – 

considerado diferente de todos os outros – tenha sido um desafio e constituído uma 

“riqueza”, levando à planificação (criação e utilização) de estratégias de comunicação 

específicas. Alguns conferencistas decidiram direccionar partes da conferência, 

assim como o estilo geral, ao público-alvo, mas a “substância” pretendia interessar 

um público mais alargado; outros, optaram por dirigir as suas conferências aos 

alunos – tendo cuidado especial com a linguagem, utilizando exemplos práticos e 

não se socorrendo de fórmulas matemáticas “complicadas” – por considerarem não 

se poder comunicar da mesma maneira com crianças, jovens e adultos, especialistas 
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 2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se sim, já 
alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não especialista? 
109

 3 – Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do Secundário)? Se 
sim, teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação, 
nomeadamente na escolha do título e na utilização de meios audiovisuais? 
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e não especialistas. Surgiram, assim, sujeitos-alvo Conferencistas, como Carlos 

Fiolhais ou Isabel Ribeiro, que direccionaram as suas apresentações tendo em 

atenção o nível etário – conferências com grande adesão de um público heterogéneo. 

 
É ainda interessante referir que alguns sujeitos-alvo Conferencistas prepararam as 

suas apresentações de forma interdisciplinar, utilizando exemplos do dia-a-dia, 

apelando a outros conhecimentos – e até a áreas artísticas – no sentido de 

despertarem a curiosidade, a sensibilidade e a associação de ideias no maior 

número possível de pessoas de um público tão diversificado. 

 
No que respeita à escolha do título da conferência, muitos oradores (sujeitos-alvo 

Conferencistas) referiram a importância deste ser motivador, divertido, não técnico e 

apelativo, com um subtítulo informativo. Alguns consideram que o título deve ser 

curto, deixando algo em suspenso – criando suspense e expectativas – e ao mesmo 

tempo representativo do conteúdo a tratar; deve ser também cuidadosamente 

pensado com o objectivo de ajudar a criar um clima de aventura, a desenrolar-se ao 

longo de toda a apresentação. O título pode também constituir-se como “chamariz” e 

captação de vocações – tentando, em alguns casos, contrariar o problema de 

imagem pública da disciplina, como aconteceu no título “Verde é a Química”. 

 
Quanto à linguagem, todos os inquiridos referiram a importância que esta 

desempenha na eficácia da comunicação. Enquanto uns oradores realçaram a 

necessidade da linguagem não ser rebuscada ou sofisticada, enfatizando no entanto 

que nunca deve deixar de ser rigorosa, outros salientaram a importância de explicar 

através de palavras simples – mesmo os assuntos mais complicados – para que 

todos entendessem o que se pretendia transmitir. Houve até quem, de um modo 

muito concreto, enunciasse os princípios básicos a que deve obedecer a linguagem 

utilizada em conferências para um público não especialista: toda a frase dita deve ter 

um princípio e um fim; todas as palavras do discurso têm de ser necessárias; tem de 

haver um encadeamento entre cada frase (ou episódio) e a(o) seguinte; só uma 

preparação minuciosa torna possível o indispensável improviso total. 
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Tendo em conta as opiniões, muito criativas, dos sujeitos-alvo Conferencistas, que 

acabaram de ser apresentadas, pode-se constatar que todos se preocuparam e 

consideraram necessária a utilização de estratégias de comunicação diversificadas 

com o objectivo de despertar o público para a ciência. Alguns puseram a tónica no 

uso de sentido de humor, de estruturas narrativas, criando suspense e emoções no 

público – dando assim razão a Michael Mosley 110  (2004), um dos autores que 

defende a eficácia destas estratégias de comunicação.  

 
Outros oradores deram ênfase às experiências em palco, à distribuição de materiais 

pelo público, ao efeito surpresa, à utilização de filmes, vídeos ou imagens muito 

sugestivas que permitissem provocar associação de ideias nos domínios a tratar – 

explicando os assuntos mais difíceis com exemplos do dia-a-dia, ou de outras áreas 

com que o público se sentisse familiarizado, e alternando a ciência dura com relatos 

leves de fait-divers. Outra estratégia de comunicação utilizada consistiu em encadear 

assuntos que aparentemente não estavam relacionados, surpreendendo o público 

com essas analogias. 

 
Muitos sujeitos-alvo Conferencistas referiram, também, a necessidade das 

apresentações serem divertidas e deles próprios se divertirem, contagiando assim o 

público com o que sentem e com aquilo em que acreditam. 

 
Um dos aspectos igualmente exposto é a indispensabilidade do orador ser também 

um actor e de que a comunicação seja acessível e descontraída, parecendo um 

improviso – o que pelo contrário, exigiu uma preparação morosa e muito cuidada, 

quer do ponto de vista técnico quer em termos pedagógicos111. 

 
Relativamente à quarta questão112, todos os sujeitos-alvo Conferencistas, excepto 

um em que a satisfação só surgiu durante a apresentação, referem que o que lhes 

deu mais prazer foi preparar a conferência, nomeadamente terem a oportunidade de 

comunicar a sua paixão pela ciência e pelo trabalho científico que realizam. O prazer 
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 Cientista que produz filmes de divulgação científica na BBC Science. 
111

 Cf. entrevista ao conferencista Paulo Almeida, Anexo 6a, pp.104-106. 
112

 4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
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da preparação pode estar também na descoberta de um encadeamento de ideias 

muito diferentes, aparentemente não relacionadas e descontextualizadas, mas que 

têm, de algum modo, um fio condutor que lhes confere significado no espírito e na 

temática da conferência, e que ao surpreender o público o cativa e o faz pensar. O 

título, a frase de abertura e a frase do fim são salientados por um dos conferencistas 

como aspectos essenciais na preparação da conferência. Há oradores em que a 

maior satisfação advém da antecipação do impacto das estratégias de comunicação 

mas também de imaginar uma forma divertida de apresentar as experiências. 

 
Em relação à quinta questão113, uma parte dos sujeitos-alvo Conferencistas declarou 

ter perdido mais tempo na preparação do powerpoint, na selecção dos acetatos ou 

outras imagens. Outros referem que foi imaginar a conferência para um tempo a não 

exceder, conciliando uma mensagem inteligível sem no entanto “nivelar por baixo” e 

tendo em atenção uma adequada sequência de ideias de modo a manter sempre o 

interesse do público. A pesquisa das fontes, no sentido de se certificarem de que 

todos os pormenores estavam correctos, foi outro aspecto apontado como muito 

moroso. Alguns referiram ainda que gastaram muito tempo na preparação de 

materiais de apoio à conferência e em “efeitos especiais” que, por vezes, não 

chegaram a utilizar por não terem resultado nos ensaios. 

 
Quanto à sexta questão114, quase todos os sujeitos-alvo Conferencistas realçaram 

que é um dever comunicar ciência. As principais razões apontadas para o fazerem 

foram as seguintes: 

 a ciência deve ser divulgada pelos cientistas, aqueles que lhe dedicaram a 

sua vida profissional; 

 é um dever social – a investigação científica é paga pela sociedade, 

através de fundos públicos; 
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 5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
114

 6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um público não 
especialista? 
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 o conhecimento é um privilégio que deve ser partilhado – um cientista se 

faz investigação é porque lhe dá prazer, por esta razão é natural que 

queira partilhá-lo e transmiti-lo aos outros; 

 há um grande défice científico e uma percepção errada do que é a ciência 

entre o público em geral e os cientistas têm alguma responsabilidade nisso; 

 a ciência não pode estar apartada da sociedade – ganha a ciência e a 

sociedade – pois a ciência é a descoberta do mundo e permite viver 

melhor nele, tanto mental como fisicamente: não se pode viver num mundo 

que não se conheça. 

 
Outros sujeitos-alvo Conferencistas salientaram que não é necessário que todos os 

investigadores devam ser também divulgadores de ciência; só o devem fazer 

aqueles que tenham vocação para isso, que se sintam bem a fazê-lo, pois para 

comunicar eficazmente é preciso sentir a verdade daquilo que se transmite. 

 
Alguns referiram ainda o perigo de a divulgação ser baseada no mero objectivo de 

informar o que a torna na maioria dos casos uma via perniciosa. A actividade 

científica exige concentração nos assuntos em estudo nem sempre compatível com a 

visão generalista de interesse para o público não especialista – daí que, às vezes, se 

possa correr o risco de se adoptar um discurso irrealista e contraproducente para 

uma imagem séria da ciência. 

 
No entanto, são unânimes em considerar que, para divulgar ciência, para além de se 

ser um comunicador eficaz é preciso ter formação própria: só os especialistas podem 

comunicar sobre a especificidade da sua área. 

 
Relativamente à opção de resposta 7.1, da sétima questão115, todos os sujeitos-alvo 

Conferencistas entrevistados consideraram fundamental melhorar a cultura e a 

literacia científicas, dado os baixos índices no nosso país. O esforço para inverter 
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 7 – Se respondeu que sim à pergunta anterior, quais as motivações para o fazerem?  
7.1– O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
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esta tendência tem de ser feito em primeiro lugar na escola, mas advertiram que 

acções como os ciclos em referência têm também um papel essencial. 

 
Reforçaram ainda que dado o dever de cidadania todos são chamados a participar 

nas decisões de carácter científico que envolvem situações cada vez mais 

complexas, e que, para se poderem avaliar os problemas, tem que se possuir um 

mínimo de conhecimentos científicos. Estes conhecimentos são também 

imprescindíveis nos políticos e seria até desejável que houvesse mais cientistas na 

política. Assinalam que “educar o público em ciência é aumentar a probabilidade de 

termos a política cada vez mais perto da ciência”. 

 

Quanto à opção de resposta 7.2 116 , a necessidade de motivar os jovens para 

carreiras científicas é referida por todos os sujeitos-alvo Conferencistas. A opinião 

sobre o modo como deverão ser motivados varia. Enquanto alguns consideraram 

que o contacto dos jovens com os cientistas os pode ajudar a conhecer melhor o 

meio, a clarificar ideias e a optar por uma carreira científica, não por este ou aquele 

ramo da ciência estar na moda. 

 
Por outro lado, houve quem referisse que a necessidade de motivar os jovens terá de 

ser levada a cabo com seriedade, nunca ocultando que os caminhos da ciência, a 

par da paixão e do entusiasmo da descoberta, são também percursos de trabalho 

árduo, momentos de frustração e nunca de resultados imediatos e de sucessos 

rápidos. Salientaram também que é preciso desmistificar a interiorização da ideia de 

que as Ciências são mais difíceis do que as Humanidades, o que, segundo a sua 

opinião, levou a uma opção pelo facilitismo que teve como resultado um declínio 

científico na Europa que, a continuar, poderá ter consequências desastrosas: sendo 

exactamente inversa a situação na Ásia, a Europa poderá chegar a uma 

dependência técnico-científica dos países daquela região do mundo. 
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 7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
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No que respeita à opção 7.3117, a maioria dos sujeitos-alvo Conferencistas diz que 

não está muito interessada na opinião do público sobre a sua actividade de 

investigação; afirma estar mais empenhada em transmitir o que se faz em ciência, ou 

seja que se perceba a utilidade do que é realizado com o dinheiro dos contribuintes. 

Outros afirmam que lhes importa a opinião do público porque, às vezes, até 

perguntas aparentemente “ingénuas” podem conduzir a uma investigação, ou a 

temas de conferência, com interesse. Segundo Carl Sagan (1997) “não há perguntas 

estúpidas”. 

 

Relativamente à opção 7.4118, todos os sujeitos-alvo Conferencistas foram unânimes 

em afirmar a vantagem do público ser informado sobre o desenvolvimento da 

investigação científica – vantagem para a ciência e para o público – pois consideram 

que quanto maior for a percepção e adesão dos cidadãos em relação à ciência, 

maior será a margem de manobra dos políticos para lhe poderem destinar recursos. 

 

Quanto à opção 7.5119, de um modo geral os cientistas consideraram que quanto 

mais informado estiver o público, mais habilitado estará para formar uma opinião 

válida, baseada em factos e não em preconceitos. O público deve dar a sua opinião, 

mas fundamentada no parecer de especialistas. As decisões devem ser 

essencialmente dos políticos que, para as tomarem, precisam de estar informados e 

interagirem com a comunidade científica. 

 

No que respeita à oitava pergunta 120 , de um modo geral, quase todos os 

conferencistas realçaram o interesse e a interacção do público manifestado de 

diferentes modos: sala cheia, expressões atentas, o silêncio e a atenção do público, 

“caras viradas” seguindo atentamente a exposição. Os sujeitos-alvo Conferencistas 
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 7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
118

 7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica assim como 
sobre as necessidades de financiamento. 
119

 7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas com a 
investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
120

 8 – O que sentiu durante a conferência? 8.1 – Interesse do Público? 8.2 – Interacção com o 
público? 
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confidenciaram que têm a noção de quando estão a “agarrar” o público e que se isso 

não acontece improvisam no sentido de reverter a situação. 

 

Relativamente à questão seguinte121, quanto ao feed-back da assistência, todos os 

sujeitos-alvo Conferencistas se sentiram muito gratificados com as manifestações de 

apreço do público: que aplaudiu de pé, enviou emails de congratulação e até esperou 

pelo fim da apresentação para colocar mais questões. Confessaram nunca mais se 

terem sentido incógnitos noutras conferências do Ciclo a que assistiram e até os 

oradores menos “mediáticos” foram solicitados para apresentarem a mesma 

conferência noutros locais do país. 

 

Quanto à opção seguinte 122 , tanto o público mais jovem como o mais sénior 

participaram no debate de uma forma excepcional, pouco vulgar em Portugal. Apesar 

de não haver em Portugal uma prática de debate – não é habitual o público colocar 

questões, algumas vezes por timidez outras para não demonstrar falta de 

conhecimento –, este Ciclo revelou-se uma excepção. Por isso deveria ser uma 

experiência a repetir, recomenda um sujeito-alvo Conferencista. A maioria das 

perguntas foi relevante, o que confirma a questão anterior, ou seja, a curiosidade e a 

atenção durante as conferências. 

 

Na opção 9.3123, de um modo geral, os conferencistas acharam que conseguiram, 

pelo menos em relação a algumas pessoas, aproximá-las mais da ciência e 

desmistificar a ideia “negativa”, preconcebida, do que é um cientista. Um dos 

oradores até afirmou que espera ter contribuído para acabar com «o estereótipo do 

“cientista maluco”, cabelos em pé, bata branca e meio louco»124. 
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 9 – E no final da conferência, o que sentiu? 9.1 – Feed-back do público? 
122

 9.2 – As perguntas durante o debate? 
123

 9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
124

 Manuel Collares Pereira. 
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Relativamente às duas questões seguintes 125 , quase todos os sujeitos-alvo 

Conferencistas referiram que tentam sempre aprender com as experiências 

anteriores. Por isso, cada conferência, mesmo com um tema idêntico, é sempre 

diferente, introduz novos conceitos – muitas vezes resultante das perguntas e do 

sentir dos públicos anteriores. “Cada conferência tem um enquadramento específico 

que condiciona o sucesso”126. 

 
É a conjugação das condicionantes desse enquadramento que geram ou não o 

sucesso. Perceber essas relações é ser capaz de mudar, adaptar, improvisar, 

nomeadamente em função dos públicos. Por isso há sempre pequenas ou grandes 

alterações a fazer. Uma das modificações referidas seria proporcionar mais 

momentos de interacção com o público. 

 
Quanto à última questão127, grande número de sujeitos-alvo Conferencistas declarou 

não lhes caber a eles avaliarem-se em termos de escala. Os que o fizeram 

classificaram-se de 3 a 5. Relativamente a terem conseguido que o complexo 

parecesse simples, declararam ter sido esse o seu objectivo mas reiteram o facto de 

não lhes competir avaliarem-se. 

 
7.3. GRUPO DE SUJEITOS-ALVO PÚBLICOS: ALUNOS E PROFESSORES 

 

As questões colocadas através do inquérito por questionário dizem respeito, 

unicamente, às conferências dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” em 

que o grupo de sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores participou. 

 
Tendo-se caracterizado a amostra deste grupo-alvo – recorde-se que foram 

inquiridos um total de 148 sujeitos, sendo 125 alunos e 23 professores de seis 
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 10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público não 
especialista?; 11 - O que tentaria melhorar? 
126

 Manuel Nunes da Ponte. 
127

 12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) – em 
relação aos seguintes parâmetros: 12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e 
não especialista; 12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples; 12.3 – Ser proactivo com o 
público chamando a sua atenção; 12.4 – Lidando com as perguntas do público.  
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escolas do ensino secundário –, procedeu-se em seguida à análise das respostas 

aos questionários. 

    
De acordo com o programa SPSS, já referido, fez-se a análise quantitativa das 

respostas dadas pelos inquiridos às questões colocadas. 

 
 
As questões seguintes, postas aos inquiridos deste grupo de sujeitos-alvo, são 

comuns a alunos e a professores, sendo por isso tratadas em conjunto. Questão 1: 

Vem habitualmente a estas conferências? Em caso afirmativo indique as 

razões; questão 2.1: Indique as conferências que mais o(a) motivaram 128 ; 

questão 3: Indique a de que mais gostou e porquê; questão 5: Qual a 

Conferência escolhida para responder ao questionário e razões para essa 

escolha?  

 

Conforme se pode verificar nos quadros 10 e 11, a seguir apresentados, 78,26% dos 

professores assistiu habitualmente às conferências o que dá às suas respostas maior 

fiabilidade no que concerne à capacidade crítica, do que às dos alunos, em que 

apenas 31,2% respondeu afirmativamente a esta questão.  

 

Quadro 10 Quadro 11 

   

 

 

 

 

 

n* = nº de respostas 
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 Solicitava-se que indicassem os números correspondentes às conferências, assinalados no quadro 
da página anterior do guião do questionário (Cf. Anexo 5a). 

n* %

Sim 39 31,2

Não 80 64

Não respondeu 6 4,8

Total 125 100

Vem habitualmente a estas 

conferências?

Frequência Alunos

n* %

Sim 18 78,26

Não 4 17,39

Não respondeu 1 4,35

Total 23 100

Vem habitualmente a estas 

conferências?

Frequência Professores
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Quadro 12 

Apesar de uma elevada 

percentagem de alunos não 

ter respondido a esta 

questão (44,8%), há 

coincidência na preferência 

das seguintes conferências 

pelos dois grupos-alvo de 

estudo129: n.º s. 23 - Genes 

e Ambiente: do Super-

Homem ao Popeye; 13 - 

Tempo do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet; 20 - Ah! Ah? Ah …!!; 

18 - A Biologia das Emoções; 21 - O Mundo à Escala do Átomo e 25 - O que é ser 

Complexo. A conferência n.º 26, Verde é a Química, não é referida pelos professores 

mas é a mais votada pelos alunos. Conforme se pode verificar nos quadros 12 e 13 

apresentados130. 

 

Quadro 13 

 

 

A conferência de Manuel 

Sobrinho Simões sobre genes e 

ambiente é a preferida da 

maioria dos professores (43,47%) 

que respondeu a esta questão.  
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 Este facto poderá talvez ser explicado por os alunos terem sido acompanhados pelos professores 
respectivos. 
130

  Cf. quadros cruzados I de Alunos e XX de Professores in Anexo 7, pp. 113 e 132.  

Conf. n* %

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia. 3 2,4

11 - A insustentável leveza do saber. 2 1,6

13 - Tempo do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário 

à Internet

7 5,6

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a 

Engenharia

2 1,6

18 - A Biologia das Emoções 5 4

19 - Uma Viagem ao Mundo dos Robots 2 1,6

20 - Ah! Ah? Ah …!! 7 5,6

21 - O Mundo à Escala do Átomo 2 1,6

22 - A Ciência e o Futuro 5 4

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 14 11,2

25 - O que é ser Complexo 3 2,4

26 - Verde é a Química 17 13,6

Não respondeu 56 44,8

Total 125 100

Qual a conferência de que mais gostou

Frequência Alunos

Conf. n* %

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 8,7

8 - A Medicina na era pós-genómica. 1 4,35

13 - Tempo do Big-Bang às descobertas do 

Fuso Horário à Internet

2 8,7

18 - A Biologia das Emoções 1 4,35

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 4,35

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1 4,35

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao 

Popeye

10 43,47

25 - O que é ser Complexo 1 4,35

Não respondeu 4 17,38

Total 23 100

Frequência Professores

Qual a conferência de que mais gostou
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No entanto, nos quadros 14 e 15, onde se podem observar os resultados obtidos 

através das respostas de alunos e professores à questão da escolha da Conferência 

para responder ao questionário, as duas conferências mais votadas foram a n.º 21 – 

O Mundo à Escala do Átomo e a n.º 26 – Verde é a Química.  

 

Quadro 14 Quadro 15 

  

n* = nº de respostas 

 

 

 

No quadro 16, a análise aos resultados obtidos através das respostas dos alunos à 

questão 5.2, “razões da escolha da conferência para responder ao questionário”, tem 

limitações, tendo em consideração que 21,6% dos alunos selecciona a conferência 

por ter sido a única a que assistiram. Para além destes 21,6% que correspondem a 

27 alunos da amostra inquirida, refere-se que mais 8,8% dos alunos afirmam ter sido 

a única conferência a que assistiram e terem gostado, assim como outros onze (mais 

8,8%) declaram: “foi a única a que assisti e não gostei”. Quarenta e nove alunos, 

num universo de cento e vinte cinco, só assistiram a uma conferência não tendo por 

isso termo de comparação. 

 

n* %

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 8,7
3 - O dia em que nasceu a Química. 2 8,7
13 - Tempo do Big-Bang às descobertas do 

Fuso Horário à Internet

1 4,35

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o 

lagarto e a Engenharia

1 4,35

18 - A Biologia das Emoções 1 4,35
20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 4,35
21 - O Mundo à Escala do Átomo 5 21,7
23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao 

Popeye

3 13

25 - O que é ser Complexo 1 4,35
26 - Verde é a Química 5 21,7

Não respondeu 1 4,35

Total 23 100

Frequência Professores

Conferência escolhida para responder aos questionários

n* %

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 6 4,8

13 - Tempo do Big-Bang às descobertas do 

Fuso Horário à Internet

10 8

14 - Da reparação à regeneração de 

tecidos: o lagarto e a Engenharia

1 0,8

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são 

"Moles"

1 0,8

18 - A Biologia das Emoções 2 1,6

20 - Ah! Ah? Ah …!! 6 4,8

21 - O Mundo à Escala do Átomo 25 20

22 - A Ciência e o Futuro 5 4

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem 

ao Popeye

21 16,8

25 - O que é ser Complexo 5 4

26 - Verde é a Química 35 28

Não respondeu 8 6,4

Total 125 100

Conferência escolhida para responder aos questionários

Frequência Alunos
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Quadro 16 

No entanto, se se confrontarem os 

resultados obtidos com a análise às 

respostas dos alunos no quadro 16 com 

os do quadro 17, de Resposta Múltipla 

de Professores, que se segue, apenas 

dois, num universo de 26 respostas131, 

referiram ter escolhido a conferência 

para responder ao questionário por ter 

sido a única a que assistiram. 

 

 

Quadro 17 

Quanto às razões da escolha da 

conferência para responder ao 

questionário, depois de se analisarem os 

resultados obtidos nos quadros 16 e 17, 

pode-se inferir que há sintonia entre os 

motivos apresentados pelos alunos e 

pelos professores: o tema da conferência 

(20,8% dos alunos e 34,7% dos 

professores afirmam ter escolhido a 

conferência para responder ao 

questionário por ter sido aquela cujo tema 

mais lhes interessou) e a preferência pelo conferencista (17,6% dos alunos e 26,9% 
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 A amostra dos sujeitos-alvo Professores é constituída por 23 docentes mas alguns deram mais do 
que uma razão. 

Razões da escolha dessa 

conferência para responder 

ao questionário (n = 114)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Foi a única a que assisti   27 21,6

Foi aquela a que assisti mais 

recentemente/ a que me 

lembro

5 4

Foi a que mais gostei / a que 

mais me motivou (em geral)

18 14,4

Foi aquela cujo tema mais me 

interessou 

26 20,8

Foi aquela de cujo 

conferencista mais gostei

22 17,6

Foi aquela em que mais 

aprendi

2 1,6

Foi aquela cujo 

conteúdo/mensagem 

transmitida mais me interessou

3 2,4

Foi a única a que assisti e 

gostei   

11 8,8

Foi a única a que assisti e não 

gostei   

11 8,8

Total 125 100

Resposta Múltipla Alunos

* nº de inquiridos que responderam à questão

Razões da escolha dessa 

conferência para responder 

ao questionário  (n =21)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Foi a única a que assisti 2 7,7

Foi a primeira a que assisti 1 3,8

Foi aquela a que assisti mais 

recentemente

2 7,7

Foi a que menos gostei / a que 

mais me decepcionou

3 11,6

Foi a que mais gostei / a que 

mais me motivou

1 3,8

Foi aquela cujo tema mais me 

interessou (e/ou aos alunos)

9 34,7

Foi aquela de cujo conferencista 

mais gostei / que tratou da 

melhor forma o tema abordado

7 26,9

Foi aquela cujo 

conteúdo/mensagem 

transmitida mais me interessou

1 3,8

Total 26 100

* nº de inquiridos que responderam à questão

Resposta Múltipla Professores



 

131 

dos professores revelam que a razão da escolha da conferência para responder ao 

questionário foi por ter sido aquela de cujo conferencista mais gostaram e que tratou 

o tema da melhor forma). É de salientar que, no caso dos professores, é mencionada, 

como razão para a escolha da conferência, a mensagem transmitida e a qualidade 

do conteúdo, o que demonstra, talvez, uma lógica de maior profundidade de 

apreciação. 

 
Seguem-se agora as questões relacionadas com a opinião sobre o conferencista, os 

aspectos técnicos da conferência e a opinião sobre a documentação entregue pela 

organização dos colóquios que também serão analisadas em conjunto, por serem 

comuns a alunos e a professores. 

 
Quanto à opinião sobre qual o orador/conferencista que mais cativou alunos e 

professores132 – ver quadros 18 a 21 – também há algumas coincidências nos pontos 

de vista dos dois grupos-alvo nas razões apontadas para a escolha do conferencista 

preferido: o sentido de humor, o ter sido esclarecedor e explicar bem133. 

 

Quadro 18 Quadro 19 
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 Questão 4: Refira o conferencista que mais o(a) cativou e porquê. 
133

 Cf. quadros 14 e 15, p. 129, e quadros cruzados III de alunos e XXII de professores in Anexo 7, pp. 
115 e 134. 

n* %

António Coutinho (2)** 3 13,0

João Lobo Antunes (10)** 1 4,4

João Caraça (11)** 1 4,4

Rui Agostinho (13)** 2 8,7

Paulo Almeida (20)** 1 4,4

Augusto Barroso (21)** 1 4,4

Manuel Sobrinho Simões (23)** 8 34,8

Dinis Pestana (24)** 1 4,4

Rui Vilela Mendes (25)** 1 4,4

Não respondeu 4 17,39

Total 23 100,0
** (nº da conferência)

Frequência Professores

Conferencista que mais o cativou
n* %

João Lobo Antunes (10)** 4 3,2

Rui Agostinho (13)** 6 4,8

Mário Barbosa (14)** 2 1,6

António Damásio (18)** 3 2,4

Isabel Ribeiro (19)** 1 0,8

Paulo Almeida (20)** 10 8

Augusto Barroso (21)** 4 3,2

Filipe Duarte Santos (22)** 3 2,4

Manuel Sobrinho Simões (23)** 13 10,4

Rui Vilela Mendes (25)** 3 2,4

Manuel Nunes da Ponte (26)** 19 15,2

Não respondeu 57 45,6

Total 125 100

** (nº da conferência)

Conferencista que mais o cativou

Frequência Alunos
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Quadro 20 Quadro 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

*nº de inquiridos que responderam à questão 

 

 

Há, no entanto, algumas diferenças a assinalar: os alunos destacam o sentido de 

humor como a principal razão para a escolha do conferencista, valorizando também 

a sua postura descontraída, bem como a interacção que estabeleceu com o público, 

a utilização de exemplos práticos e de uma linguagem clara e acessível; os 

professores preferem enfatizar o conteúdo da mensagem e a articulação da 

personalidade do conferencista com a fluência, o raciocínio e os conhecimentos 

explicitados. 

  
 
Analisando os dados obtidos pode-se concluir que a temática das conferências e a 

forma de comunicar do conferencista contribuem para: 

 a compreensão e transmissão dos conteúdos aos alunos, despertando a 

sua curiosidade; 

 aprofundar os conhecimentos dos alunos já motivados; 

Motivos da preferência por 

conferencista (n = 65)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Bom comunicador (mais geral) 4 4,4

Linguagem clara e acessível  7 7,7

Discurso fluente/eloquente    2 2,2

Foi esclarecedor/explicou bem  11 12,1

Sentido de humor               16 17,6

Postura descontraída                    10 11

Abordagem original do tema / 

usou exemplos práticos, 

analogias  

11 12,1

Cativou a atenção (sem 

especificar)     

4 4,4

Interacção com o público          8 8,8

O conteúdo do seu discurso, a 

mensagem transmitida

5 5,5

A sua personalidade e fluência 

de raciocínio/ conhecimentos  

5 5,5

O tema abordado             8 8,7

Total 91 100

Resposta Múltipla Alunos

Motivos da preferência por 

conferencista  (n =15)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Bom comunicador (mais geral) 5 17,3

Linguagem clara e acessível 2 6,9

Foi esclarecedor/explicou bem 6 20,7

Sentido de humor 3 10,3

Abordagem original do tema / 

usou exemplos práticos, 

analogias

1 3,5

Cativou a atenção (sem 

especificar)

2 6,9

Interacção com o público 2 6,9

O conteúdo do seu discurso, a 

mensagem transmitida

3 10,3

A sua personalidade e fluência 

de raciocínio

3 10,3

O tema abordado 2 6,9

Total 29 100

Resposta Múltipla Professores
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 estimular a curiosidade e desmistificar disciplinas ditas “inacessíveis”, como 

a Física, a Matemática, a Química ou a Biologia; 

 

 tornar o complexo, simples – quanto mais os conferencistas sabem, melhor 

conseguem transmitir os conhecimentos de maneira simples mas sem 

perderem a profundidade do conteúdo da mensagem. 

  
 

 

Na secção A - Aspectos Técnicos da Conferência, as questões formuladas são 

simultaneamente de resposta múltipla e aberta pois dão a possibilidade aos 

inquiridos de acrescentarem outras opções134.  

 

 

Em todas as conferências era distribuída uma pasta ao público, contendo um resumo 

da conferência e uma nota biográfica do conferencista135. Quanto à questão dois136 

desta secção do questionário, como se pode verificar nos quadros 22 e 23137, tanto 

para os professores como para os alunos, de um modo geral, a documentação 

entregue foi considerada boa e suficiente.  

 

Quadro 22 Quadro 23 

 

 

 

 

n* = nº de respostas 

 

 

 

                                                 
134

 A primeira pergunta, desta secção A do questionário: Indique como soube das conferências do 
Despertar para a Ciência (escolha uma ou mais opções) assim como a segunda questão colocada aos 
professores: O que o(a) trouxe à(s) conferências? serão tratadas mais adiante. 
135

 Cf. Anexo 4 as notas biográficas dos conferencistas e os resumos das conferências. 
136

 Acerca da documentação entregue, considera-a. 
137

 Cf. quadros cruzados IV de alunos e XXIII de professores, in Anexo 7, pp. 116 e 135. 

n* %

Boa e suficiente 96 76,8

Boa mas insuficiente 25 20

Não respondeu 4 3,2

Total 125 100

Acerca da documentação entregue, considera-a...

Frequência Alunos

n* %

Boa e suficiente 16 69,6

Boa mas insuficiente 7 30,4

Total 23 100

Acerca da documentação entregue, considera-a...

Frequência Professores
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Quadro 24 

Analisando a informação 

recolhida nos quadros 24 

e 25 e nos quadros de 

questões abertas V de 

alunos e XV de 

professores, no Anexo 8, 

pp. 164 e 178, os 

questionários revelam 

que mais bibliografia e 

informação complementar sobre o tema da conferência bem como alguns sites a 

consultar e um cdrom com a gravação da apresentação 138  enriqueceria a 

documentação entregue. No quadro 24 denota-se que só onze dos alunos inquiridos 

referem a necessidade de uma documentação mais alargada (num universo de 125 

alunos inquiridos, 114 não responderam). 

Quadro 25 

Relativamente aos aspectos 

técnicos - de logística - a 

melhorar 139 , há coincidência na 

opinião dos professores e dos 

alunos – o espaço e o horário 

foram os mais citados – no entanto, 

enquanto os professores referem 

maioritariamente o espaço, para 

os alunos o horário é o aspecto 

técnico principal a modificar. O 

som e a qualidade da imagem são outros aspectos que deveriam ser melhorados, 

tanto para os professores como para os alunos. Como se pode comprovar no quadro 

V, de questões abertas para alunos, no Anexo 8, p. 164, só os jovens sugerem, nos 

                                                 
138

 Foi entregue aos professores que o solicitaram com o objectivo de facilitar o trabalho na sala de 
aula e a promoção da literacia e da cultura científicas dos alunos. 
139

 Questão três da secção A do questionário: Que aspectos técnicos gostaria de ver melhorados. 

n* %

Resumos dos temas das conferências 

mais completos...
2 1,6

As próprias apresentações ou um resumo 

das mesmas/cd da conferência
2 1,6

Informação complementar relativa aos 

temas abordados nas conferências
2 1,6

Informação sobre os conferencistas 1 0,8

Outras (não especificadas) 4 3,2

Não respondeu 114 91,2

Total 125 100

Alunos

Que documentação gostaria de receber mais?

Que outra documentação 

gostaria receber?

Nº 

respostas

% 

respostas

Resumos dos temas das 

conferências mais claros / 

completos / disponibilizados com 

mais antecedência

4 36,4

As próprias apresentações ou um 

resumo das mesmas / CD da 

conferência

3 27,2

Informação complementar relativa 

aos temas abordados nas 

conferências (artigos), sites, 

bibliografia sobre o tema

4 36,4

Total 11 100

Professores
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aspectos técnicos a aperfeiçoar, que deveria haver: bar/cafetaria acessível, 

descontos nos transportes e temperatura mais agradável no auditório (menos 

quente).  

 
 
 
 

A denominada secção B do questionário é destinada a recolher as opiniões de 

alunos e professores sobre o Tema da Conferência. No que respeita à primeira 

questão desta parte do questionário: O tema da conferência foi, ou não, uma boa 

escolha, 84,8% dos alunos e 86,95% dos professores inquiridos consideram que o 

tema da conferência a que assistiram foi uma boa escolha; há pois convergência nos 

pontos de vista dos dois grupos-alvo de estudo conforme se pode verificar nos 

quadros 26 e 27140. 

 

Quadro 26 Quadro 27 

 

 

 

 

 

n* = nº de respostas 

 

 

Quanto à sugestão de outros temas a serem apresentados nas conferências, nos 

quadros de questões abertas VI de alunos e XVI de professores, no Anexo 8, 

poderão observar-se as respostas à pergunta aberta formulada no questionário141. 
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 Cf. quadros cruzados VI de alunos e XXV de professores in Anexo 7, pp. 118 e 137. 
141

 Que outros temas gostaria ver tratados nestas conferências? Porquê? 

n* %

Sim 106 84,8

Não 13 10,4

Não respondeu 6 4,8

Total 125 100

Tema da conferência: uma boa escolha?

Frequência Alunos

n* %

Sim 20 86,95

Não 1 4,35

Não respondeu 2 8,7

Total 23 100

Frequência Professores

Tema da conferência: uma boa escolha?
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Quadro 28 Quadro 29 

 

 

Sobre a questão seguinte142 se o tema da conferência foi trabalhado na aula, antes 

e/ou depois da apresentação, há uma certa coincidência nas respostas dos 

professores e dos alunos. Como se pode comprovar nos quadros 30 e 31, a seguir 

apresentados, num grande número de casos, 57,6% dos alunos inquiridos e 39,1 dos 

professores, o tema da conferência não foi tratado na aula, nem antes nem depois da 

mesma. Nos casos em que houve preparação, alguns professores, 8,7%, fizeram-na 

antes da conferência, enquanto que uma percentagem bastante maior (30,43%), 

trabalhou o tema depois da conferência. 

 
Quadro 30  Quadro 31 
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 O tema da conferência foi trabalhado na aula? 

Motivos da preferência por 

essa conferência  (n =19)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Interesse pessoal pelo tema 13 38,2

Interesse do tema para os 

alunos / tema integrado no 

programa curricular 4 11,9

A qualidade do conferencista / a 

forma como o tema foi 

abordado 15 44,1

Os conhecimentos adquiridos 1 2,9

Outros (sem especificar) 1 2,9

Total 34 100

* nº de inquiridos que responderam à questão

Resposta Múltipla Professores

Motivos da preferência por 

essa conferência  (n = 65)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Interesse pessoal pelo tema / 

tema integrado no programa 

curricular 34 38,2

A qualidade do conferencista / 

a forma como o tema foi 

abordado 38 42,7

Os conhecimentos adquiridos

6 6,7

O conteúdo / a mensagem 

transmitida 11 12,4

Total 89 100

Resposta Múltipla Alunos

* nº de inquiridos que responderam à questão

n* %

Sim, antes da conferência 18 14,4

Sim, depois da conferência 18 14,4

Não 72 57,6

Sim, antes e depois da 

conferência

10 8

Não respondeu 7 5,6

Total 125 100

Frequência Alunos

O tema da conferência foi trabalhado na aula?
n* %

Sim, antes da conferência 2 8,7

Sim, depois da conferência 7 30,43

Não 9 39,13

Sim, antes e depois da 

conferência

4 17,39

Não respondeu 1 4,35

Total 23 100

Frequência Professores

O tema da conferência foi trabalhado na aula?
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Quadro 32 

Analisam-se em seguida as questões que só 

constavam do questionário para os 

professores. No que respeita à questão da 

secção B – Tema da Conferência, A 

conferência motivou os alunos para os 

conteúdos programáticos escolares?, a 

maioria (60,87%) dos professores que 

responderam a esta pergunta considera que as conferências motivaram os seus 

alunos para os conteúdos programáticos escolares, como se pode verificar no 

quadro 32 que se apresenta e no quadro cruzado XXVII de professores no Anexo 7. 

Quadro 33  

Na questão seguinte, A conferência ajudou a 

compreender melhor as temáticas do 

programa escolar?, como se pode comprovar 

no quadro 33 apresentado e no quadro 

cruzado XXVIII no Anexo 7, as respostas não 

são conclusivas pois a percentagem dos 

professores que consideram que as conferências ajudaram os alunos a compreender 

melhor as temáticas do programa escolar - 34,8% - é quase equivalente aos que 

referem o contrário. 

 
 Quadro 34 

Já no que respeita à tomada de consciência 

por parte dos alunos da importância da 

ciência143, a opinião dos professores foi quase 

unânime: 78,27% dos que responderam a esta 

questão consideraram que a conferência 

despertou os alunos para o referido facto. 

                                                 
143

 Questão 3.3 da secção B do questionário aos professores: Os alunos ficaram mais despertos para 
a importância da ciência? 

n* %

Muito 8 34,8

Pouco 9 39,1

Não respondeu 6 26,1

Total 23 100

Frequência Professores

A conferência ajudou a compreender melhor 

as temáticas do programa escolar?

n* %

Sim 18 78,27

Não 2 8,73

Não respondeu 3 13

Total 23 100

Frequência Professores

Os alunos ficaram mais despertos para a 

importância da ciência?

n* %

Muito 14 60,87

Pouco 4 17,39

Nada 1 4,35

Não respondeu 4 17,39

Total 23 100

Frequência Professores

A conferência motivou os alunos para os 

conteúdos programáticos escolares?

*n = nº de respostas
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Como se pode comprovar no quadro 34 apresentado e no quadro cruzado 

professores XXIX no Anexo 7, p. 141. 

   Quadro 35 

No quadro 35 pode verificar-se que um 

número apreciável de professores, 9 dos 

21 que responderam a esta questão, 

considera que só alguns alunos ficaram 

mais curiosos e desenvolveram 

pesquisas em áreas relacionadas com o 

tema das conferências 144 . Apenas três 

professores afirmaram que na maioria dos seus alunos se verificaram aquelas 

faculdades 145 . A disparidade das respostas pode estar relacionada com a 

especificidade das turmas mas também com o grau de motivação e incentivo por 

parte dos professores. Para se poderem retirar conclusões mais fiáveis é necessário 

ver o que responderam os alunos ou o seu sentir sobre o mesmo assunto. 

 

Como se pode verificar no quadro 36 e no quadro cruzado XXXI no Anexo 7, p. 143, 

a maioria dos professores inquiridos respondeu afirmativamente à questão: Os 

alunos manifestaram vontade de enveredar por carreiras científicas? 

 

Quadro 36  

Estes resultados demonstram a influência 

que as conferências poderão ter tido na 

tomada de decisão dos alunos em relação à 

escolha de uma carreira científica e reforçam 

também as questões anteriores no que 

respeita a motivação, a curiosidade e a 

tomada de consciência da importância da ciência nos alunos que assistiram. 

 

                                                 
144

 Questão 3.4 da secção B do questionário para professores: Os alunos ficaram mais curiosos e 
desenvolveram pesquisas em áreas relacionadas com o tema das conferências? 
145

 Cf. quadro cruzado XXX de professores in Anexo 7.  

n* %

A maioria 3 13

Alguns 9 39,15

Poucos 9 39,15

Não respondeu 2 8,7

Total 23 100

Frequência Professores

Os alunos ficaram mais curiosos e 

desenvolveram pesquisas em áreas 

relacionadas com o tema da conferência?

n* %

Sim 12 52,17

Não 4 17,39

Não respondeu 7 30,44

Total 23 100

Frequência Professores

Os alunos manifestaram vontade de 

enveredar por carreiras científicas?
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As questões que se seguem foram dirigidas exclusivamente aos Alunos. No que 

respeita à terceira questão, da secção B do questionário aos alunos, Sentiu-se 

entusiasmado/ motivado a concorrer ao “Prémio Despertar para a Ciência”?, como se 

verifica no quadro 37 que se apresenta em seguida e no quadro cruzado VIII no 

Anexo 7, p. 120, cerca de um terço dos alunos que responderam a esta questão 

sentiu-se motivado para concorrer ao “Prémio Despertar para a Ciência”. Este facto 

denota que, de algum modo, as conferências fizeram eco e despertaram o interesse 

dos alunos para temas científicos. Entre as razões apontadas pelos que se sentiram 

muito motivados a concorrer ao Prémio constam: o desafio, a experiência e adquirir 

conhecimentos; o tema ser interessante; o Prémio ser motivador ou ainda por terem 

gostado da conferência146. 

 

Quadro 37 

  

No quadro de questões abertas VII (no 

Anexo 8, p. 119) podem observar-se, 

ainda, os motivos apresentados pelos que 

se sentiram pouco ou nada motivados 

para concorrer ao Prémio. No entanto, não 

temos dados suficientes para avaliar se a 

sua opinião ficou condicionada por só 

terem assistido a uma conferência.  

 
 

No quadro 38147, dos 118 alunos que responderam à questão148, 65 mostraram-se 

satisfeitos, 42 revelam vontade de procurar mais informação, 41 ficaram mais 

curiosos e confessam saber relatar o que aprenderam, e 37 sentiram-se 

entusiasmados no fim da conferência.  

 

                                                 
146

 Cf. Quadro Questões Abertas Alunos VII in Anexo 8, p.167-168. 
147

 Cf. Quadro Cruzado Alunos XVI in Anexo 7, p. 128. 
148

 O que sentiu no fim da conferência? 

n* %

Muito 30 24

Pouco 30 24

Nada 46 36,8

Não respondeu 19 15,2

Total 125 100

Frequência Alunos

Sentiu-se entusiasmado / motivado a 

concorrer ao Prémio Despertar para a 

Ciência ?  
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Quadro 38 

Estes dados vêm corroborar as 

informações obtidas nas respostas a outras 

questões, nomeadamente no que respeita 

à curiosidade despertada nos alunos (cf. 

quadro 39) bem como à vontade de alargar 

os conhecimentos nas áreas científicas 

abordadas nas conferências149. 

 

 

 

Quadro 39 

Cerca de metade dos alunos que 

responderam a esta questão 150  ficaram 

curiosos, o que se pode considerar muito 

motivador. Cf. quadro 39 apresentado e 

quadros cruzados XVII de alunos e XXX 

de professores, no Anexo 7, pp. 129 e 142. 

 

 

Quadro 40 

A possibilidade de mais jovens 

enveredarem por carreiras científicas era 

um dos objectivos dos autores dos ciclos 

de colóquios “Despertar para a Ciência”. 

Como se pode verificar no quadro 40 e no 

quadro cruzado XVIII, no Anexo 7, p. 140, 

o facto de cerca de um terço dos alunos inquiridos terem ficado com o sonho de 

virem a ser cientistas é muito animador porque, mesmo sabendo que nem todos os 

sonhos se concretizam, a “semente” do futuro foi lançada e poderá ter-se enraizado...  

                                                 
149

 Cf. quadro questões abertas alunos II, in Anexo 8, p.158-159. 
150

 A conferência despertou a sua curiosidade para temas da ciência que desconhecia? 

n* %

Sim 55 44

Não 60 48

Não respondeu 10 8

Total 125 100

Frequência Alunos

A conferência despertou a sua curiosidade 

para temas da ciência que desconhecia ?

n* %

Sim 39 31,2

Não 78 62,4

Não respondeu 8 6,4

Total 125 100

Frequência Alunos

No fim da conferência pôs a hipótese de 

poder vir a ser um cientista?

O que sentiu no fim da 

conferência (n =118)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Entusiasmado          37 14,1

Satisfeito                                65 24,8

Curioso              41 15,6

Confuso                               19 7,3

Com vontade de procurar mais 

informação      

42 16

A saber relatar o que aprendeu     41 15,7

A não conseguir transmitir o 

que aprendeu  

12 4,6

Outro                                5 1,9

 Total 262 100

* nº de inquiridos que responderam à questão

Resposta Múltipla Alunos
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  Quadro 41 

No quadro 41 pode verificar-se que 50 

dos 116 alunos151 ficaram com outra 

ideia sobre os cientistas depois de 

assistirem à conferência, o que poderá 

significar que se sentiram mais 

próximos da ciência e que talvez 

tenham ficado mais motivados para escolherem carreiras científicas152. 

 

 

Analisam-se, em conjunto, as questões da secção C – Conferencista, comuns a 

professores e a alunos. Como se pode verificar nos quadros 42 e 43, a seguir 

apresentados, os dados obtidos nas respostas à primeira questão153 revelam que a 

maioria dos alunos e dos professores consideraram bom ou muito bom o orador da 

conferência escolhida para responder ao questionário. A qualidade do conferencista 

poderá ter influenciado a curiosidade despertada e a vontade de seguirem carreiras 

científicas154.  

 

Quadro 42 Quadro 43  

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
151

 Que responderam à questão: A conferência mudou o seu olhar sobre os cientistas portugueses? 
152

 Cf.quadro cruzado alunos XIX in Anexo 7, p. 131. 
153

 Pronuncie-se quanto à escolha do conferencista? 
154

 Cf. quadros cruzados III e IX (de alunos) e XXII e XXXII (de professores) in Anexo 7, pp. 115, 121, 
134 e 144. 

n* %

Sim 50 40

Não 66 52,8

Não respondeu 9 7,2

Total 125 100

Frequência Alunos

A conferência mudou o seu olhar sobre os 

cientistas portugueses?

n* %

Muito bom 63 50,4

Bom 44 35,2

Razoável 12 9,6

Não respondeu 6 4,8

Total 125 100

Frequência Alunos

Pronuncie-se quanto ao conferencista...

n* %

Muito boa 19 82,6

Boa 2 8,7

Razoável 2 8,7

Total 23 100

Frequência Professores

Pronuncie-se quanto à escolha do 

conferencista...
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No que respeita à segunda questão, desta secção do questionário, relacionada com 

os recursos155 utilizados pelo conferencista para comunicar, como se pode verificar 

nos quadros 44 e 45 apresentados e nos quadros cruzados X de alunos e XXXIII de 

professores no Anexo 7, pp. 122 e 145, o powerpoint e a utilização de filmes foram 

considerados, por este público, os recursos que mais valorizaram a comunicação. No 

entanto, também deram ênfase aos recursos “humanos” – à representação, à forma 

como o conferencista apresentou o tema. 

 

Quadro 44 Quadro 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às técnicas de comunicação utilizadas pelos conferencistas 156 , o 

humor, os exemplos práticos e as analogias foram, sem dúvida, as que mais 

motivaram os alunos e os professores, como se pode verificar nos quadros 46 e 47 

apresentados e nos quadros cruzados XIII de alunos e XXXVI de professores no 

Anexo 7, pp. 125 e 148. Houve ainda quem valorizasse a linguagem gestual e 

corporal do conferencista, a interacção com o público através de perguntas directas 

para a audiência ou as experiências em palco.  

 

 

                                                 
155

 Entenda-se por recursos de comunicação os meios utilizados pelos conferencistas para facilitarem 
a comunicação. 
156

 Questão cinco desta secção do questionário relacionada com o conferencista de Técnicas de 
comunicação que mais motivaram. 

Recursos que mais 

valorizaram comunicação 

(n = 111)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Powerpoint              92 57,5

Acetatos                        12 7,5

Filmes                                38 23,7

Recursos "humanos" (a 

própria apresentação)    13 8,1

Maquetas e outros 

materiais       2 1,3

Quadro, cartazes e 

imagens       3 1,9

Total 160 100

Resposta Múltipla Alunos

* nº de inquiridos que responderam à questão

Recursos que mais 

valorizaram a 

comunicação (n =21)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Powerpoint 17 56,7

Acetatos 1 3,4

Filmes 7 23,4

Música 1 3,4

Recursos "humanos" (a 

própria apresentação

4 13,1

Total 30 100

Resposta Múltipla Professores

*Nº de inquiridos que responderam à questão
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Quadro 46 Quadro 47 

   

 

Nos quadros 48 e 49 e nos quadros cruzados XI de alunos e XXXIV de professores 

no mesmo anexo, pp. 123 e 146, a grande maioria dos alunos (97 dos 119 que 

responderam à questão em análise157) e dos professores (cerca de 80%) considerou 

a linguagem utilizada pelos conferencistas clara e acessível. 

 

Quadro 48 Quadro 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos resultados obtidos pelas respostas à questão – A comunicação com o público foi 

interactiva? – também é reiterado pela maioria dos alunos e dos professores que a 

comunicação estabelecida pelo conferencista com o público foi interactiva, o que se 

                                                 
157

 Opinião deste grupo de sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores do ensino secundário que 
assistiram às conferências dos ciclos “Despertar para a Ciência” sobre a linguagem utilizada pelos 
conferencistas. 

Técnicas comunicação que 

mais motivaram (n = 114)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Humor (cartoons)   76 26,7

Linguagem gestual e corporal   28 9,8

Perguntas para a audiência             30 10,5

Analogias (comparações)      57 20

Exemplos práticos     72 25,3

Fazer experiências               17 6

Outras                 5 1,7

Total 285 100

Resposta Múltipla Alunos

Técnicas comunicação que 

mais motivaram (n =23)*

Nº 

respostas

% 

respostas

Humor (cartoons) 19 27,9

Linguagem gestual e corporal 10 14,7

Perguntas para a audiência 6 8,9

Analogias (comparações) 15 22,1

Exemplos práticos 16 23,5

Fazer experiências 2 2,9

Total 68 100

Resposta Múltipla Professores

n* %

Clara e acessível 19 82,65

Muito específica 3 13

Pouco clara 1 4,35

Total 23 100

Linguagem utilizada pelo 

conferencista

Frequência Professores

n* %

Clara e acessível 97 77,6

Muito específica 12 9,6

Pouco clara 10 8

Não respondeu 6 4,8

Total 125 100

Linguagem utilizada pelo 

Conferencista

Frequência Alunos
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pode verificar nos quadros 50 e 51 que se apresentam a seguir e nos quadros 

cruzados XII de alunos e XXXV de professores no referido Anexo 7, pp. 124 e 147. 

 

Quadro 50 Quadro 51 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
7.4. ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DOS SUJEITOS-ALVO CONFERENCISTAS   
 

Com o objectivo de analisar as estratégias de comunicação utilizadas pelos sujeitos-

alvo Conferencistas recorreu-se ao visionamento das videogravações das 

conferências e procedeu-se à elaboração de uma tabela158. Através dos resultados 

obtidos com o levantamento das estratégias de comunicação, pode-se salientar que 

nas conferências distinguidas por alunos e professores, os oradores utilizaram as 

seguintes técnicas / recursos159: 

 powerpoint (ppt); 

 filmes; 

 música; 

 banda desenhada /desenhos animados; 

 sentido de humor; 

                                                 
158

 Cf. Quadro das Estratégias de Comunicação dos Conferencistas in Anexo 9, pp. 187-195. 
159

 O Dicionário de Língua Portuguesa, da Academia das Ciências de Lisboa, apresenta as seuingtes 
definições: 
Recurso – o que pode ser utilizado ou a que se pode recorrer para atingir um fim; meios materiais ou 
humanos disponíveis para serem utilizados; 
Técnica – processos e instrumentos de que se serve uma ciência ou uma arte; conjunto de processos 
de base científica usados para obter um resultado, habilidade para usar processos e instrumentos 
com vista à obtenção de determinado resultado. 

n* %

Sim 94 75,2

Não 27 21,6

Não respondeu 4 3,2

Total 125 100

A comunicação com o público foi 

interactiva

Frequência Alunos

n* %

Sim 16 69,58

Não 5 21,72

Não respondeu 2 8,7

Total 23 100

Frequência Professores

A comunicação com o público 

foi interactiva?
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 deslocações em palco / linguagem gestual e corporal; 

 experiências em palco / “efeitos especiais” 160  / instrumentos de 

interacção (minerais, robots, bola de futebol, cartolinas); 

 exemplos práticos / analogias / associação de ideias / contar histórias 

 perguntas directas ao público. 

 
Ao cruzar-se esta informação, recolhida através do visionamento das videogravações 

das apresentações dos sujeitos-alvo Conferencistas, com as respostas de escolha 

múltipla de alunos e de professores, verifica-se que os recursos de comunicação que 

estes mais valorizaram foram, por ordem de prioridade, o powerpoint, os filmes e os 

recursos “humanos” (a forma como o orador abordou o tema, a sua postura). Por 

outro lado, as técnicas de comunicação e de interacção que mais motivaram o 

público-alvo foram o humor, os exemplos práticos, as analogias, as perguntas para a 

audiência, a linguagem corporal e gestual. As experiências em palco são mais 

valorizadas pelos estudantes e a música pelos docentes (cf. quadros 46 a 49, p. 143). 

 
Perante estes dados, salienta-se que todos os recursos e técnicas de comunicação 

que os alunos e os professores consideraram importantes para uma eficaz 

comunicação foram utilizados pelos conferencistas cuja conferência foi por eles 

escolhida. Pode-se talvez inferir que as estratégias de comunicação utilizadas pelos 

oradores poderão ter condicionado a adesão dos vários tipos de público e a eficácia 

da comunicação nos ciclos de colóquios em apreciação. 

 
Para corroborar esta opinião citam-se as respostas dos alunos e dos professores às 

questões abertas: razões para vir habitualmente às conferências e motivos da 

preferência por determinada conferência e conferencista 161 , onde se destaca o 

seguinte: - bom comunicador; - linguagem clara e acessível; - discurso fluente e 

esclarecedor. Como se constata, o que mais os motivou nos conferencistas foram o 

                                                 
160

 Expressão utilizada pelo conferencista Manuel Nunes da Ponte. Cf. Anexo 6a, pp. 106-108. 
161

 Cf. quadros de questões abertas I a IV para alunos e XI a XIV para professores in Anexo 8, pp.157-
163 e pp. 173-177. 
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sentido de humor, a postura descontraída (valorizada pelos alunos), a abordagem 

original do tema, o uso de analogias e de exemplos práticos. 

 
Apesar de as conferências terem excedido, quase todas, o tempo previsto (50 

minutos), mesmo assim o público continuou motivado e alargou o tempo de debate 

previsto (20 minutos), facto que demonstra a adesão e o interesse do público como 

se pode verificar na grelha de observação das estratégias de comunicação no Anexo 

9, pp. 187-195. Esta ideia é corroborada por Ramôa Ribeiro, que na sua entrevista, 

transcrita em anexo162, afirma que “... outro aspecto muito importante para a Ciência 

foi o debate que surgia depois das conferências, (…) acho que tornámos cada 

conferência um debate altamente participado”, tanto por alunos como por 

professores, vide quadros 52 a 55, que referem ter considerado o tempo de debate 

insuficiente, apesar de ter excedido o previsto. 

Quadro 52 Quadro 53   

  

 

 

 

 

 

 

Quadro 54 Quadro 55 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
162

 Cf. transcrição da entrevista in Anexo 6, pp.72-76. 

n* %

Suficiente 92 73,6

Insuficiente 2 1,6

Exagerado 25 20

Não respondeu 6 4,8

Total 125 100

Duração da conferência

Frequência Alunos

n* %

Muito pouco 5 4

Pouco 73 58,4

Nenhum 29 23,2

Não respondeu 18 14,4

Total 125 100

Tempo de debate

Frequência Alunos

n* %

Muito pouco 3 13,04

Pouco 14 60,88

Nenhum 1 4,35

Não respondeu 5 21,73

Total 23 100

Frequência Professores

Tempo de debate

n* %

Suficiente 22 95,7

Insuficiente 1 4,3

Total 23 100

Frequência Professores

Duração da conferência
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7.5. ANÁLISE DO IMPACTO DOS CICLOS DE COLÓQUIOS “DESPERTAR PARA A CIÊNCIA” NOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
Os jornais e a televisão assumem uma grande influência nas experiências da 

sociedade humana e na opinião pública, pois afectam, de várias formas, as atitudes 

dos indivíduos e são meios de acesso aos conhecimentos de que dependem muitas 

das suas actividades sociais (Giddens, 2004: 456). Durante meio século ou mais, os 

jornais foram a via principal para fazer chegar a informação, rápida e 

compreensivamente, ao público em geral. A sua influência enfraqueceu com o 

aparecimento da rádio e do cinema e – algo mais importante – da televisão. As 

comunicações electrónicas poderão ter também contribuído para diminuir a 

circulação dos jornais. A informação noticiosa está agora disponível online quase 

instantaneamente e permanece em constante actualização ao longo do dia. Pode 

aceder-se gratuitamente cada vez mais à leitura online de muitos jornais (Giddens, 

2004: 457)163. 

 

As conferências dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” tiveram impacto 

nos meios de comunicação. Este impacto – indiciador do interesse do público por 

aquela iniciativa e da eficácia da sua comunicação – traduziu-se na elevada taxa de 

divulgação tendo sido alvo de notícia164 antes, durante e depois da sua realização, na 

imprensa escrita, nacional e internacional, em programas de televisão e rádio e na 

imprensa online.  

 

Com o objectivo de avaliar aquele impacto, inventariaram-se, através do acesso ao 

serviço de Netpress da FCG, as notícias relacionadas com os ciclos destes colóquios  

e construiu-se uma tabela, disponível no Anexo 10, com as informações que se 

consideraram relevantes (data e título da notícia/ artigo, autor e meio de 

comunicação). Analisaram-se os dados da tabela do impacto dos ciclos de colóquios 

                                                 
163

 A Internet está no centro da revolução das comunicações e poderá tornar-se o canal por 
excelência de oferta de informação, entretenimento, publicidade e comércio para os vários públicos 
dos media (Giddens, 2007: 456). 
164

 Entenda-se por notícia a descrição de um acontecimento com a finalidade de informar o público; 
um artigo aponta para um objectivo formativo; uma crónica exprime a opinião sobre determinada 
situação; um anúncio pode ter intenções comerciais ou institucionais (Carmo & Ferreira, 1998: 79). 
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“Despertar para a Ciência” nos meios de comunicação social165 e verificou-se que, no 

período que decorreu entre 6 de Janeiro de 2003 e 9 de Março de 2006166, as 

conferências foram divulgadas em todos os meios de comunicação social, na 

imprensa escrita e online, na rádio e na televisão. É importante salientar que os 

ciclos continuaram a ser noticiados seis meses depois de terem terminado as 

apresentações na FCG. 

 

Como se pode verificar no gráfico seguinte, os ciclos foram mencionados sessenta e 

oito vezes em catorze jornais da imprensa escrita nacional (IEN), o que corresponde 

a 33% do impacto nos media; cinquenta e cinco vezes, equivalente a 28% do 

impacto, na imprensa escrita regional (IER) – em dezanove jornais –; em sete 

revistas (REV), 15% do impacto, e 4 vezes na imprensa escrita internacional (IEI) 

igual a 2%. Foram ainda referidos vinte e nove vezes em programas de televisão (TV) 

4%; cinco em programas na rádio (RAD), 3%; e vinte e oito vezes citados na 

imprensa online (IO), 14% do impacto nos media.   

 

Fig. 9 – Impacto dos ciclos “Despertar para a Ciência” nos meios de comunicação social  

Impacto dos Ciclos Despertar para a Ciência nos Meios de Comunicação

1%

33%

4%

28%

2%

15%

3%

14%

Agência Noticiosa

Imprensa Escrita Nacional

Revistas

Imprensa Escrita Regional

Imprensa Escita Internacional

Televisão

Rádio

Imprensa Online

 

Ficha técnica: dados recolhidos entre 6 de Janeiro de 2003 e 9 de Março de 2006 

                                                 
165

 Cf. tabela in Anexo 10, pp.199-221. 
166

 A apresentação dos colóquios dos ciclos “Despertar para a Ciência” na FCG tiveram início em 14 
de Janeiro de 2003 e terminaram em 14 de Setembro de 2005.  
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7.6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO   

 

Tal como na maioria das investigações deste tipo, vários aspectos do presente 

estudo condicionam a qualidade das conclusões. A selecção e a composição da 

amostra pode impedir a generalização dos resultados mas é um ponto de partida 

para futuras pesquisas com os mesmos instrumentos, para aprofundar as relações 

existentes entre as variáveis consideradas. 

 

Só se aprende a ler, lendo, a escrever, escrevendo, a investigar, investigando. Nessa 

busca do conhecimento, por vezes erra-se e é com esses erros que se vai 

aperfeiçoando.  

 

Neste estudo houve alguns erros que se gostaria de evitar em projectos futuros e 

que se prendem em particular com a elaboração do material de pesquisa, dos guiões 

dos questionários aos alunos e aos professores e das entrevistas aos sujeitos alvo-

Autores e aos sujeitos alvo-Conferencistas (nomeadamente retirar-se-iam as 

perguntas de auto-avaliação aos sujeitos alvo-Conferencistas, reformular-se-iam 

algumas perguntas e as questões de controlo). A estrutura do guião do inquérito por 

questionário, aos sujeitos-alvo Públicos: alunos e professores, também seria 

aperfeiçoada no que respeita a sua divisão em “secções” e à numeração das 

questões. Com o objectivo de uma análise rigorosa algumas questões de sentido 

análogo seriam excluídas por contribuírem para uma distorção dos resultados. 

 

Algumas questões ainda prevalecem: será que alguns dos temas das conferências 

estavam mais adequados ao público de professores do que ao universo dos alunos? 

No futuro poder-se-á repensar os temas em função dos currículos escolares e dos 

níveis etários do público-alvo. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

 
De acordo com os resultados obtidos, através da análise de cada um dos factores 

alvo do estudo, parecem ter ficado demonstradas a eficiência e a eficácia da 

comunicação em ciência para um público não especializado, no contexto dos ciclos 

de colóquios “Despertar para a Ciência” da Fundação Calouste Gulbenkian 

(FCG)/Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Por um lado, os resultados 

indiciam a importância do contributo dos factores contextuais alvo do estudo, no 

referido processo, ligados à instituição promotora e ao seu parceiro, e os 

relacionados com as estratégias comunicacionais dos sujeitos-alvo 

oradores/conferencistas dos ciclos. Por outro lado, o cruzamento de dados permitiu 

averiguar a pertinência dos factores em causa, nomeadamente, identificados nas 

estratégias institucionais da FCG/FCT e nas estratégias singulares dos sujeitos-alvo 

Autores e dos sujeitos-alvo Conferencistas, direccionadas para a promoção e 

desenvolvimento da familiarização quotidiana dos sujeitos-alvo Públicos (Alunos e 

Professores) com a ciência. 

 
Mais ainda, os resultados aludem a que a hipótese definida, que possibilitou o 

controlo dos diversos factores em análise, foi confirmada. Ou seja, a eficiência e a 

eficácia da comunicação em ciência para um público não especializado, no contexto 

dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” da FCG/FCT, resulta da 

articulação de factores considerados pertinentes e que se passam a enunciar: 

i) Relativamente à busca da eficiência, orientada pela consciência deliberada de 

exercer uma dada influência sobre os sujeitos-alvo Públicos (alunos e professores) 

participantes: 

 As orientações e as estratégias sobre comunicação da ciência dos 

promotores institucionais dos ciclos (sujeitos-alvo Autores); 

 As condições locais dos espaços de realização dos colóquios; 

 O programa: formato, temáticas, organização, logística, 

promoção/divulgação; 
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 As orientações e as estratégias de comunicação da ciência dos 

oradores (sujeitos-alvo Conferencistas); 

ii) Relativamente à eficácia, ou seja, à produção dos efeitos desejados (promover o 

desenvolvimento da convivialidade e familiarização com a ciência, no quotidiano dos 

referidos públicos): 

 O seu impacto nos media; 

 A participação dos públicos-alvo nas conferências. 

 
Tendo em conta a experiência-alvo do estudo, poder-se-á afirmar que a eficiência e a 

eficácia da comunicação em ciência para um público não especializado, em contexto 

de conferência/colóquio, resultará, em primeiro lugar, das orientações dos sujeitos-

alvo Autores dos ciclos e, em segundo lugar, da articulação dessas orientações com 

os factores acima enunciados.  

 
Esta premissa é confirmada pelos resultados obtidos através da análise realizada.  

 
Relativamente aos sujeitos-alvo Autores, sublinha-se que os resultados indicam que 

os objectivos dos diversos ciclos em questão foram alcançados. Tais objectivos – a 

promoção e o desenvolvimento da cultura científica em Portugal – foram definidos 

pelos sujeitos-alvo Autores (João Caraça no papel de divulgador de ciência e 

Fernando Ramôa Ribeiro na dinamização dos debates), e claramente enunciados 

nos folhetos de divulgação dos ciclos. 

 
A este propósito considera-se a oportunidade de citar algumas das respostas dadas 

pelos sujeitos-alvo da amostra, nomeadamente dos Autores, acerca da finalidade 

dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência”, que referem que a promoção do 

interesse dos jovens pela ciência foi conseguida. Ramôa Ribeiro167 salienta que “os 

objectivos iniciais foram largamente ultrapassados: (…) inicialmente procuraram-se 

as escolas secundárias de Lisboa para tentar trazer mais jovens para a ciência, 

nomeadamente para áreas fundamentais como a Física e a Matemática, (…), o 

entusiasmo foi tal que aderiram escolas de fora de Lisboa e houve solicitações de 

                                                 
167

 Cf. entrevistas aos sujeitos-alvo Autores in Anexo 6, pp. 69-76. 
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todo o País para aí realizar as conferências. (…). Claramente o País despertou para 

a ciência com este Ciclo”. Outras respostas que corroboram a afirmação citada são 

dadas pelos sujeitos-alvo Conferencistas, nomeadamente por Rui Agostinho, cuja 

apresentação foi muito longa, ultrapassando bastante o tempo previsto, mas, como 

salienta, “a reacção do público foi boa. De facto, houve muito interesse e é notável 

que via as caras todas viradas e que me estavam a seguir atentamente”; ou por 

Jorge Calado: “havia tanta gente interessada nova, como gente mais sénior”. 

 
Quanto aos factores alvo do estudo, que emergiram das orientações dos sujeitos-

alvo Autores, através das escolhas que fizeram, a sua pertinência como contributos 

essenciais para a comunicação da ciência ficou confirmada pelos resultados obtidos, 

considerados singularmente, ou conjugados, enunciam-se de seguida esses factores: 

o prestígio intelectual dos sujeitos-alvo Autores (a cooperação, o empenhamento e o 

espírito empreendedor permitiram sintonia na prossecução de objectivos comuns); o 

estatuto das entidades promotoras (alguns conferencistas 168  salientam o papel 

fundamental da FCG para o desenvolvimento da ciência e a dívida de gratidão como 

anteriores bolseiros; a FCT, instituição reconhecida como entidade pública que apoia 

a investigação científica e os cientistas portugueses); o local de realização (a sede 

da FCG, território institucional, sinónimo de qualidade para professores, alunos e 

público em geral); a competência comunicacional dos oradores (realidade sempre 

citada nos questionários e nas entrevistas); o formato encontrado pelos sujeitos-alvo 

Autores revelou-se adequado às finalidades pretendidas (o facto de ser um ciclo de 

conferências que implica continuidade e regularidade); a diversidade temática; o 

título da iniciativa, a imagem gráfica dos ciclos, a informação difundida através de 

folhetos, cartazes, pastas, t-shirts; a criação do “Prémio Despertar para a Ciência”; o 

acolhimento personalizado aos jovens e aos professores; a forma como a iniciativa 

foi divulgada e o impacto que os ciclos tiveram nos media. Os resultados indicam que 

cada um, a seu modo, e todos numa relação de interdependência, no contexto da 

produção do processo da comunicação, conferiram a eficácia e a eficiência à 

comunicação em ciência, nos ciclos de colóquios alvo da análise desta dissertação. 

                                                 
168

 Como Jorge Calado e Alexandre Castro Caldas. 
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Sublinha-se, também, que os dados revelam ainda que estes ciclos fidelizaram um 

público não especializado e heterogéneo à experiência colóquio/conferência e 

consequentemente promoveram a familiarização e a convivialidade com a ciência 

que se prolongou em acções, no quotidiano escolar. Verificou-se que muitos jovens – 

participantes (constituintes da amostra) – se sentiram cativados pelos temas 

científicos, em geral, e por determinadas áreas, em particular, o que indicia, mais 

uma vez, que os objectivos definidos pelos sujeitos-alvo Autores169, nomeadamente, 

incutir nos jovens o prazer de descobrir, o gosto de apreender, o gozo de imaginar, 

se concretizaram. 

 
Os resultados indicam ainda que o objectivo dos sujeitos-alvo Autores em promover 

a compreensão e a cultura do gosto por disciplinas como a Matemática, a Física, a 

Química e a Biologia, parece ter sido alcançado, para o que contribuiu a criatividade 

dos sujeitos-alvo Conferencistas, que aliaram a sua qualidade de cientistas com o 

talento de comunicar e adaptar a mensagem ao público jovem. Salienta-se a 

conferência do matemático Paulo Almeida, que conseguiu prender a atenção dos 

jovens, incutindo o gosto pela Matemática através da utilização de estratégias de 

comunicação como a associação de ideias ou as experiências em palco, recorrendo 

a materiais acessíveis e pouco dispendiosos (como cartolinas). Cita-se ainda a 

apresentação do físico Carlos Fiolhais em que as experiências realizadas perante o 

público (com batatas e com maçãs) revelaram aos jovens o conceito de densidade 

de uma forma lúdica e simultaneamente rigorosa. Aliás, Ramôa Ribeiro salienta que 

esta última demonstração “despertou nos jovens um enorme interesse [pois] até 

saltaram para o palco para ver in loco, tiveram que mexer”. 

 
Foi intenção dos sujeitos-alvo Autores provocar na audiência a curiosidade e 

fomentar a imaginação dos participantes, sugerindo uma ideia que, ao ser recriada, é 

“descoberta” 170 . A diversidade e a qualidade dos recursos utilizados pelos 

conferencistas parecem ter contribuído para que os referidos objectivos fossem 

                                                 
169

 Cf. folhetos de divulgação dos ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” in Anexo 1, pp. 5-10. 
170

 Cf. texto de João Caraça no folheto do 3.º ciclo de colóquios, in Anexo 1, p.10. 
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atingidos: os alunos não ficaram indiferentes às técnicas usadas como o demonstram 

nas suas opiniões sobre o que mais facilitou a comunicação171 : o conferencista 

“abordou um tema complexo com desenhos animados que todos conhecemos e 

assim conseguiu uma boa interacção com o público”; “a forma como [o tema] foi 

apresentado, o relacionamento com o futebol, foi engraçado e fácil de perceber”. 

 
A instituição do “Prémio Despertar para a Ciência” trouxe uma nova dinâmica aos 

ciclos, fazendo com que professores e alunos levassem os temas em debate para a 

sala de aula. Das razões apresentadas pelos alunos para se sentirem muito 

entusiasmados/motivados a concorrer a este Prémio, expressas nas respostas às 

questões abertas, transcrevem-se as seguintes: “foi uma oportunidade de 

demonstrar os conhecimentos adquiridos na conferência […]”; “pois a conferência foi 

muito interessante e apelou ao desenvolvimento de um projecto com os colegas de 

turma, algo que realizámos”; “é uma nova experiência, enriquece o nosso saber”; 

“porque é importante conhecer e perceber a ciência”; “pelo gosto de descobrir e 

aprender coisas novas”172. 

 
Despertar e incentivar uma atitude de abertura aos outros e ao mundo, e em 

estimular o reconhecimento da necessidade de continuamente  se reinterpretar a 

visão da realidade que a ciência fornece, foi uma etapa que os sujeitos-alvo Autores 

pensaram e que os resultados indicam que foi conseguida, uma vez que alguns 

sujeitos-alvo Alunos declararam nos questionários ter ficado com uma visão diferente 

da ciência, dos cientistas e do seu trabalho, e do mundo em geral – [a conferência] 

“demonstrou que nós também temos bons cientistas que têm um grande sentido de 

humor e que não são aquelas pessoas isoladas, viradas para si, longe do mundo, 

como muita gente pensa” 173 . A diversidade e a actualidade dos temas das 

conferências e a interacção estabelecida pelos sujeitos-alvo Conferencistas, através 

de abordagens diversas à mesma área temática, levaram os jovens a tomar 

                                                 
171

 Cf. quadros 44 e 45, p. 142, apresentados anteriormente. Quadro Cruzado Alunos X in Anexo 7, p. 
122, e Quadro de Questões Abertas Alunos II in Anexo 8, pp. 158-159. 
172

 Cf. quadro 37, p. 139; quadro questões abertas alunos VII in Anexo 8, p. 119; entrevistas aos 
sujeitos-alvo Autores in Anexo 6, pp. 69-76; quadros cruzados Alunos I e VI in Anexo 7, pp. 113 e118;  
173

 Cf. quadro questões abertas alunos X in Anexo 8, p. 122.  



 

155 

consciência da importância da ciência e da sua contribuição para a construção do 

futuro. Como refere um estudante, “o conferencista soube cativar a audiência e 

motivar os presentes a participarem futuramente na ciência do país”174.  

 
Pela análise dos questionários aos sujeitos-alvo Públicos (Alunos e Professores), 

conclui-se que, para a escolha da conferência e do conferencista preferido, são 

citados como recursos que mais valorizam a comunicação: a forma como o orador 

comunica, a interacção com o público, a linguagem clara e acessível na explicitação 

de conceitos, a capacidade de transformar o complexo em simples sem perder o 

rigor, o sentido de humor, a empatia com o público, a postura descontraída do 

conferencista e a alegria em palco, as associações de ideias com outras áreas do 

saber, as analogias e os exemplos práticos do dia-a-dia 175  - estratégias de 

comunicação centradas na experiência do quotidiano do público. Também é, por 

parte destes sujeitos-alvo Alunos, destacado o recurso a suportes tecnológicos, 

nomeadamente o powerpoint, em que a apresentação é valorizada pela imagem o 

que parece facilitar a compreensão da comunicação e ajudar a divulgação da ciência. 

No entanto, outros factores e estratégias de comunicação são igualmente citados: a 

importância da simplicidade, espontaneidade, simpatia e facilidade em criar um 

ambiente favorável à comunicação entre audiência e orador, bem como o rigor 

científico da comunicação – a arte de comunicar – parecem ser também 

determinantes.  

 
Como já se referiu, os sujeitos-alvo Conferencistas foram escolhidos pela qualidade 

científica. Considerando ainda que os inquiridos lhes reconhecem uma eficiente 

capacidade de comunicação, parece poder deduzir-se que o aparente improviso176, a 

postura descontraída e a facilidade com que se expressaram se alicerçavam num 

profundo conhecimento científico. Esta conclusão baseia-se na análise das respostas 

                                                 
174

 Cf. quadro questões abertas alunos III in Anexo 8, p. 115. 
175

 Cf. quadros 20 e 21, p. 133; quadros 46 e 47, p. 144; quadros cruzados alunos XIII e professores 
XXXVI in Anexo 7, pp. 125 e 148. 
176

 Cf. entrevistas aos sujeitos-alvo Conferencistas in Anexo 6a, p. 104 - Paulo Almeida afirma: “Olhei 
para o calendário e vi que a palestra teria lugar daí a um ano; um pouco à justa portanto” e ainda “Só 
uma preparação minuciosa torna possível o indispensável improviso total”.  
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dos sujeitos-alvo Públicos (Alunos e Professores) sobre as razões da preferência por 

determinada conferência e conferencista 177 . Também os sujeitos-alvo Autores 

referem, nas entrevistas, que um cientista pode ser ou não um comunicador eficaz, 

mas que um comunicador de ciência tem de ser sempre um cientista – porque para 

que a comunicação seja eficiente é imprescindível o conhecimento do que se está a 

divulgar. A interacção e a transacção estabelecem-se através da associação de 

ideias transformando o discurso científico – complexo – num discurso rigoroso mas 

simples e acessível ao público não especializado: “de uma matéria difícil o 

conferencista tornou-a fácil, pela explicação que deu”; [o orador] “interage com as 

pessoas de maneira a passar a mensagem do seu trabalho mais facilmente”; “o 

conferencista interagiu com o público e apresenta um tema complexo de uma forma 

sucinta e divertida”178. 

 
É também mencionado nas respostas dos sujeitos-alvo professores que o facto de o 

conferencista ser um cientista reconhecido publicamente poderá influenciar a adesão 

e o interesse do público. Este foi um dos critérios utilizados pelos sujeitos-alvo 

Autores na selecção dos oradores, o que foi explicitado nas entrevistas179. João 

Caraça afirma que “os conferencistas tinham de ser pessoas conhecidas, com 

qualidades de expositores reconhecidas, com curriculum científico acima de qualquer 

dúvida. A reforçar esta ideia está o número de participantes em cada conferência180, 

que excedeu largamente a capacidade da sala onde se encontrava o orador. Quanto 

mais conhecido ou mediático era o sujeito-alvo Conferencista maior número de 

pessoas aparecia na sede da Fundação Gulbenkian – caso paradigmático de António 

Damásio. Pelos resultados obtidos na tabela de estimativa de frequência do público e 

nos quadros, de professores e de alunos, sobre as razões de preferência pelo 

sujeito-alvo Conferencista, parece poder inferir-se que existe relação entre o 

                                                 
177

 Cf. quadro questões abertas alunos II e III, pp. 157-161; quadro questões abertas professores XII e 
XIII, pp. 174-176, in Anexo 8. 
178

 Cf. quadro questões abertas Alunos III in Anexo 8, pp. 160-161. 
179

 Cf. entrevistas aos sujeitos-alvo Autores in Anexo 6, pp. 69-76. 
180

 Cf. quadro de estimativa de frequência do público in Anexo 2, pp. 13-14; fig. 7, audiência média 
anual dos ciclos de colóquios, p. 91. 
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interesse e a adesão do público e o facto de o orador ser um cientista 

reconhecido/mediático. 

 
Parece poder afirmar-se que estes ciclos de colóquios demonstram que a divulgação 

da ciência, para além do conhecimento, exige o domínio da experiência 

intersubjectiva e o sentir da realidade dos públicos-alvo a fim de promover a 

compreensão da informação tão singular como é a da ciência que se pretende 

transmitir e comunicar.  

 
Sublinha-se ainda que os resultados da análise da iniciativa alvo do estudo 

permitiram confirmar que existem cientistas portugueses que são simultaneamente 

bons divulgadores de ciência e que a comunicação da ciência implica uma profunda 

cultura científica, para além do conhecimento das bases da Comunicação Humana e 

Social e da arte de falar em público. 

 
Ramôa Ribeiro refere que “Portugal despertou para a ciência com estes três ciclos 

pois não só se tornou um hábito ir à Fundação Gulbenkian assistir às conferências 

como o interesse pela ciência se estendeu a todo o País”. Daí talvez se possa 

depreender que as expectativas iniciais dos sujeitos-alvo Autores foram superadas. 

 
A ciência e a sociedade são um binómio indivisível, isto é, não é possível pensar a 

sociedade sem a ciência nem a ciência sem a sociedade.  No caso em estudo, as 

orientações dos autores foram partilhadas pelos conferencistas/oradores que têm em 

comum o mesmo modo de pensar a relação da ciência com a sociedade. Martin 

Bauer afirma, no período denominado Public Understanding of Science, que a 

sociedade não tem uma atitude proactiva na busca do conhecimento científico. No 

entanto, os ciclos de colóquios “Despertar para a Ciência” parecem ter alterado os 

estádios de interacção, preconizados por Bauer, conseguindo uma atitude proactiva 

dos grupos que constituem a sociedade, nomeadamente dos jovens para a 

curiosidade científica e a familiarização com o conhecimento científico, tirando 
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partido para a sua vida quotidiana, assim como para promover o interesse pela 

escolha de carreiras profissionais ligadas à ciência181.  

 
Do público-alvo preferencial faziam parte os alunos e os professores do ensino 

secundário. A escola é um lugar privilegiado onde as crianças e os jovens convivem 

quotidianamente com o prazer da descoberta. Os sujeitos-alvo Autores pretenderam 

também despertar o interesse dos professores, dando-lhes a conhecer novas 

ferramentas e uma maior motivação no modo de comunicar e transmitir os 

conhecimentos científicos.  

 
Como forma de incentivar a participação e o envolvimento dos jovens, foi 

implementado o “Prémio Despertar para a Ciência” que criou uma dinâmica e uma 

competição saudável entre as escolas intervenientes. Outra estratégia para provocar 

a adesão deste grupo etário foi a reserva de lugares nas primeiras filas do Auditório 2 

da FCG, a sala principal, onde se encontrava o conferencista e em que a interacção 

face-a-face era experiencialmente sentida. 

 
Discriminam-se, seguidamente, outros elementos que contribuíram para a fidelização 

do público-alvo não especializado e alvo da amostra: a selecção de conferencistas 

que utilizaram estratégias de comunicação eficazes, como já se salientou; a 

diversidade e actualidade dos temas; o ambiente favorável à comunicação 

interpessoal em contexto de grande grupo; o acolhimento personalizado do público; o 

planeamento cuidado da organização; a promoção e a divulgação nos meios de 

comunicação social.  

 
É importante realçar o papel preponderante desempenhado pelos media como 

instrumentos de divulgação destes ciclos de colóquios. Como se referiu, cerca de 

três meses antes do início de cada ciclo, a organização remetia para a agência 

noticiosa Lusa um comunicado com o programa (temas, conferencistas, local e 

datas). Cerca de duas semanas antes da realização do colóquio enviava-se a todos 
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 Tiago Prior Rodriguez, autor do poema in Anexo 11, p. 221, afirmou ter optado por medicina a fim 
de fazer investigação nessa área.  
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os jornalistas, de norte a sul do País, um convite, um resumo da conferência e ainda 

a nota biográfica do orador. Esta informação era igualmente remetida à imprensa 

escrita diária e não diária, aos jornais e revistas da especialidade do tema da 

conferência, à Rádio e à Televisão.  

 
Da análise dos dados relativos ao impacto dos ciclos nos meios de comunicação 

social, pode considerar-se que a significativa participação do público nesta iniciativa 

pode ter sido influenciada pela receptividade e trabalho dos jornalistas e o 

consequente efeito nos diversos públicos (o interesse demonstrado pelos media 

manteve-se, e seis meses depois de terem terminado as apresentações na FCG 

ainda se podiam encontrar artigos sobre estes ciclos de colóquios182). 

 
Parece ser lícito afirmar que estes ciclos deveriam ser retomados, porque foram 

atingidos os objectivos a que os sujeitos-alvo Autores se propuseram: aproximar a 

ciência de uma população alargada, contribuindo para diminuir o défice da cultura e 

da literacia científicas em Portugal. 

 
Os benefícios a curto prazo traduziram-se por um conjunto de jovens ter tomado 

consciência da importância da ciência no quotidiano e, nalguns casos, terem ficado 

motivados para enveredar por uma carreira científica. Os impactos, a médio e a 

longo prazo, são de alguma forma imprevisíveis, mas se algum jovem foi tocado, a 

semente germinará e haverá um efeito multiplicador.  

  

Tem-se estado a avaliar o que parece ter sido mais positivo nestes ciclos, mas não 

se pode deixar de apontar alguns aspectos menos conseguidos. Deste modo, 

apresentam-se algumas reflexões acerca do que eventualmente poderá ser 

melhorado em próximas iniciativas. 

 
Em primeiro lugar, adequar as temáticas ao nível etário do público-alvo das 

conferências, pelo que se deverá trabalhar com os professores a fim de se poder 
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 Cf. gráfico apresentado anteriormente, p. 148, e Tabela do Impacto dos ciclos de colóquios 
“Despertar para a Ciência”, in Anexo 10, pp. 199-221. 
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seleccionar os temas científicos de acordo com os currículos escolares, assim como 

ajustar as datas das conferências ao calendário dos programas escolares.  

 
O espaço também apresentou algumas deficiências. A capacidade da sala era 

insuficiente para acolher o público que queria assistir à conferência no local onde se 

encontrava o orador, problema que deverá ser debatido. 

  
 
A arte de divulgar ciência implica a competência de comunicar, de saber gerir e aliar 

ao conhecimento científico a promoção e o desenvolvimento das aprendizagens 

referidas por Hall, e indicadas na secção 2.3.1 desta dissertação, para além de que 

aquilo que se pretende comunicar deve estar num horizonte da experiência que seja 

comum ao orador e ao público não especializado: ambos são aprendizes dos 

segredos da vida. Os resultados parecem, ainda, indicar que o nível lógico de 

aprendizagem dos sujeitos-alvo alunos corresponde ao nível III (Aprender a 

aprender).  

 
O divulgador de ciência deverá dominar a arte de falar em público. A forma 

descontraída dos oradores em palco e o seu fácil relacionamento com o espaço – 

proxémia –, aliado a um discurso científico e rigoroso mas simultaneamente 

adaptado ao público a que se dirigiam, pontuado por pausas e gestos, tornaram mais 

clara e eficaz a transmissão da mensagem pretendida.  

 
A valorização dos factores contextuais, já referidos, o material utilizado pelo 

orador/conferencista assim como a interacção face-a-face que este estabelece com o 

público, num exercício permanente de escuta activa e olhar atento, descodificando 

os sinais verbais, paraverbais e não verbais da audiência que activamente o escuta, 

são atributos essenciais que contribuem para criar vínculos relacionais que 

contribuem para manter, durante o colóquio, uma relação de proximidade entre o 

orador e os seus públicos-alvo. 
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Ao finalizar a dissertação, apresentam-se algumas sugestões que podem dar 

continuidade às iniciativas fomentadas pela FCG/FCT, parceiras na promoção e 

desenvolvimento da familiarização e convivialidade de jovens portugueses, e outros 

públicos não especializados, com a ciência: 

 organizar workshops destinados a treinar cientistas na arte de divulgar ciência 

a públicos jovens e a outros públicos não especializados; 

 criar um prémio para cientistas que comuniquem ciência a públicos jovens e a 

outros públicos não especializados em ciência; 

 criar um prémio que distinga um órgão de comunicação social ou um jornalista 

que, anualmente, mais divulgue ciência; 

 promover ciclos de encontros de jovens pela ciência nas escolas em que os 

oradores seriam os próprios jovens, apoiados por professores e/ou orientados 

por um cientista/comunicador; 

 criar um concurso para jovens comunicadores de ciência em que o avaliador 

seria um cientista do tema por eles escolhido, e que envolveria as famílias e a 

comunidade escolar; 

 promover a participação activa dos jovens na divulgação de projectos de 

comunicação da ciência da sua autoria, através da criação de um prémio 

anual; 

 promover a comunicação da ciência entre jovens, através da criação da figura  

repórter de ciência, nos jornais escolares; 

 promover em parceria com as escolas um concurso de rap sobre o binómio 

ciência-sociedade  e realizar um encontro, nacional, para atribuição do prémio 

ao rap (letras, música, coreografia) que melhor divulgue a ciência; 

 divulgar a ciência on-line – através do tratamento das gravações das 

conferências com plataformas digitais que promovam e desenvolvam o 

conhecimento da ciência junto dos mais jovens – youtube; 

 transformar as conferências em jogos interactivos, divulgados em cd-rom, com 

níveis lógicos de aprendizagem diferenciados para responder às motivações 

de diferentes grupos etários de jovens utilizadores; 
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 promover nas escolas a criação de um jornal de ciência, elaborado pelos 

jovens, apoiados pelos professores; 

 subsidiar projectos como “Os Caminhos da Ciência” ou “A Ciência Itinerante”, 

“A Ciência vai à Escola” ou “O Autocarro da Ciência”, laboratório ambulante 

para possibilitar experiências, o visionamento de filmes científicos (curtas-

metragens) e o empréstimo de livros, revistas, dvds e cd-roms sobre temas 

científicos. 
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ANEXO 2



 

 

 

Estimativa de frequência do público presente nas conferências dos três ciclos  
Despertar para a Ciência 

Data Nome da Conferência Conferencista 
Nº 

indivíduos 

 
2003 

 

      

14-Jan O Universo (visível e invisível) que se 
vai descobrindo.   

Teresa Lago 400 

18-Fev Ora então, vamos à Vida!  António Coutinho 450 

25-Mar O dia em que nasceu a Química. Jorge Calado 500 

18-Abr Batatas e Maçãs: Despertar para a 
Ciência no Jardim de Infância e Escola 
Primária. 

Carlos Fiolhais 500 

20-Mai Aventuras da água do mar nos 
subterrâneos do oceano. 

Fernando Barriga 510 

24-Jun Sistemas dinâmicos, equidistribuição e 
combate à fraude fiscal. 

Jorge Buescu 400 

15-Jul Manipulação genética: Medos e 
Esperanças. 

Alexandre 
Quintanilha 

550 

16-Set A Medicina na era pós-genómica. Carmo Fonseca 620 

20-Out Comunicações móveis: passado, 
presente e futuro. 

Carlos Salema 380 

18-Nov Cérebro e visão: da arte à engenharia. João Lobo Antunes 600 

16-Dez A insustentável leveza do saber. João Caraça 650 

      5560 

 
2004 

 

      

21-Jan Como se adapta o cérebro ao 
conhecimento da ortografia 

Alexandre Castro-
Caldas 

500 

18-Fev Tempo do Big-Bang às descobertas do 
Fuso Horário à Internet 

Rui Agostinho 650 

24-Mar Da reparação à regeneração de tecidos: 
o lagarto e a Engenharia 

Mário Barbosa 600 

28-Abr Cartografar, Imaginar: O papel dos 
Mapas na construção de uma nova 
Geografia para a Europa 

João Ferrão 600 

26-Mai Vénus em Trânsito Nuno Crato 390 

16-Jun Porque é que as Ciências "Moles" são 
"Moles" 

António Hespanha 400 

12-Jul A Biologia das Emoções António Damásio 2000 

22-Set Uma Viagem ao Mundo dos Robots Isabel Ribeiro 580 

20-Out Ah! Ah? Ah …!! Paulo Almeida 600 

17-Nov O Mundo à Escala do Átomo Augusto Barroso 740 

15-Dez A Ciência e o Futuro Filipe Duarte Santos 400 

      7460 
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Estimativa de frequência do público presente nas conferências dos três ciclos  
Despertar para a Ciência 

Data Nome da Conferência Conferencista 
Nº 

indivíduos 

 
2005 

 

      

16-Fev Genes e Ambiente: do Super-Homem ao 
Popeye 

Manuel Sobrinho 
Simões 

700 

23-Mar Os Desastres de Sofia e as estruturas 
do Acaso 

Dinis Pestana 500 

20-Abr O que é ser Complexo Rui Vilela Mendes 500 

18-Mai Verde é a Química Manuel Nunes da 
Ponte 

500 

08-Jun Energia e Ambiente num Mundo com 
muita gente 

Manuel Collares 
Pereira 

700 

14-Set Histórias da Luz e da Matéria Ana Maria Eiró 400 

       
3300 

 
Total Geral 
 

     
16320 
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ANEXO 2a 



 

 

Instituições que reservaram lugares para assistirem às conferências no auditório 2 
 

2 0 0 3 

14 de Janeiro 

O Universo (visível e invisível) que se vai descobrindo.   

Teresa Lago 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Esc. Sec. de Camões 10º/11º 32 5 

Esc. Sec. Henriques Nogueira, Torres Vedras 11º/12º 28 3 

    

18 de Fevereiro  

Ora então, vamos à Vida!  

António Coutinho 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Esc. Sec. de Camões 10º/12º 49 4 

Esc. Sec. Padre António Vieira 10º 10 1 

    

25 de Março 

O dia em que nasceu a Química. 

Jorge Calado 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Esc. Padre António Vieira 11º 12 1 

Instituto de Ciências Educativas 12º 16 3 

Esc. Sec. de Camões 10º/11º/12º 74 8 

Escola EB 2,3 Delfim Santos 
10º 20 2 

Inst.Superior Técnico – Departamento de Química   20   

Câmara Municipal de Mação   50 3 
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15 de Abril 
Batatas e Maçãs: Despertar para a Ciência no Jardim de Infância e Escola Primária - 
Carlos Fiolhais 
Instituição Ano lectivo Nº de 

alunos 
Nº de 

professores 

Câmara Municipal do Cartaxo     15 

Esc. Sec. Pedro Nunes 10º 7 2 

Esc.Sec. Prof. Reynaldo dos Santos 10º 30 2 

    

20 de Maio  

Aventuras da água do mar nos subterrâneos do oceano - Fernando Barriga 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Escola Sec. de Camões 10º 20 2 

Escola Sec. Rainha D. Amélia 12º 10 1 

Escola EB 2,3 Delfim Santos 9º 25 2 

Escola Bartolomeu de Gusmão 10º 2   

Instituto de Odivelas 10º/11º 14 1 

Lar Novo Rumo   9 1 

Lar D. Maria I   6 2 

    

24 de Junho 

Sistemas dinâmicos, equidistribuição e combate à fraude fiscal - Jorge Buescu 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Instituto de Odivelas 11º 21 1 

Escola Básica do 1º Ciclo da Mata - Torres Novas 7º 4 1 

Lar D. Maria I   6 1 

    

15 de Julho 

Manipulação genética: Medos e Esperanças - Alexandre Quintanilha 
Instituição Ano lectivo Nº de 

alunos 
Nº de 

professores 

Instituto de Odivelas 12º 16 2 

Esc. Sec. do Lumiar 10º 15 1 

Esc. Sec. do Fundão 11º 30 4 

Esc. Profissional Agrícola da Paiã 11º 31 2 

Esc. Sec. Prof. Ruy Luis Gomes, Laranjeiro 10º 14 2 

Esc. Sec. Pedro Nunes 12º 20 4 

Esc. Sec. de Camões 11º 14 5 
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16 de Setembro 

A Medicina na era pós-genómica - Carmo Fonseca 
Instituição Ano lectivo Nº de 

alunos 
Nº de 

professores 

Esc. Sec. Sebastião da Gama 11º 30 2 

Esc. Sec. Pedro Nunes 12º 40 6 

    

20 de Outubro 

Comunicações móveis: passado, presente e futuro - Carlos Salema 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Esc. Profissional Agrícola da Paiã 11º 35 2 

Colégio São João de Brito 11º/12º 20 1 

Instituto de Odivelas 12º 17 1 

Esc. Sec. de Mação 12º 36 1 

Centro de Formação Militar e Técnica da Força 
Aérea 

  36 8 

 

18 de Novembro 

Cérebro e visão: da arte à engenharia - João Lobo Antunes 
Instituição Ano lectivo Nº de 

alunos 
Nº de 

professores 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 60 4 

Esc. Sec. António Arroio 10º 50 1 

Esc. Sec. D. Filipa de Lencastre 7º/8º 12 2 

Esc. Sec. de Camões 12º 29 2 

Esc. Profissional Agrícola da Paiã 10º/11º/12º 32 3 

Esc. Sec. de Mação 11º 35 2 

Esc. Sec. Pedro Nunes 12º 30 4 

Esc. Sec. Prof. Reynaldo dos Santos 11º 14 3 

Fac.Ciências Médicas da UL 2º/3º 40   

 

16 de Dezembro 

A insustentável leveza do saber - João Caraça 
Instituição Ano lectivo Nº de 

alunos 
Nº de 

professores 

Esc. Sec. do Lumiar 9º 14 1 

Esc. Sec. Rainha D. Amélia 10º 25 1 

Esc. Sec. de Camões 12º 11 2 

Esc. Sec. António Arroio 10º 14 1 

Esc. E.B. 2,3 de Castro Marim 8º 14 2 

Esc. Profissional Agrícola da Paiã 10º/11º 30 3 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 11 3 

Esc. Sec. de Mação 11º 11 3 

Univ. Lusófona   30 2 

Inst. Superior Técnico   40   

Univ. de Coimbra   10   

Univ. do Porto   20   
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2 0 0 4 

21 de Janeiro 

Como se adapta o cérebro ao conhecimento da ortografia - Alexandre Castro-Caldas 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Esc. Sec. de Camões 11% / 12º 22 10 

Esc.do Serviço de Saúde Militar 2º 9   

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 8 3 

 

18 de Fevereiro 

Tempo do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet - Rui Agostinho 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Esc. Sec. de Camões 10%/11º/12º 157 23 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 26 4 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 12º 35 3 

Esc. Sec. Henriques Nogueira - Torres Vedras 

12º 22 3 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 10º 20 2 

Esc. Sec. Alves Redol, Vila Franca de Xira 11º 10 10 

Esc. Sec. de Palmela     3 

GRASDIC - Grupo de Astronomia e de Divulgação 
Científica   

20 1 

 

24 de Março 

Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia - Mário Barbosa 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 12º 36 6 

Esc. Sec. Alves Redol - Vila Franca de Xira 12º 12 8 

Esc. Sec. de Camões 10º/11º 92 9 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 25 4 

Colégio de São José - Ramalhão 12º 10 2 

Esc. Sec. Prof. Reynaldo dos Santos 11º 20 2 

Univ. Lusófona   30   

Fac. Medicina de Lisboa   28   
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28 de Abril 

Cartografar, Imaginar: O papel dos Mapas na construção de uma nova Geografia para a 
Europa - João Ferrão 

Instituição Ano lectivo Nº de 
alunos 

Nº de 
professores 

Instituto de Odivelas 10º/11º 39 2 

Esc. Sec. de Mação 11º/12º 45 2 

Esc. Sec. IBN Mocama - Alcabideche 10º 17 1 

Esc. Sec. Henriques Nogueira - Torres Vedras 11º/12º 48 5 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 12 5 

Centro Formação Militar e Técnica da Força Aérea   42 7 

Fac. De Letras da UL, Curso de Geografia 3º 30 3 

 

26 de Maio 

Vénus em Trânsito - Nuno Crato 

Instituição Ano lectivo Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. António Arroio 10º/11º 32 6 

Esc. Sec. Prof. Reynaldo dos Santos 10º 5 1 

Esc. Sec. Henriques Nogueira - Torres Vedras 11º 30 1 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 8 6 

Lar D. Maria I   8 2 

Esc. Sec. do Fundão 12º 30 5 

GRASDIC - Grupo Astronomia e Divulgação Científica   25 1 

 

16 de Junho 

Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" - António Hespanha 

Instituição Ano lectivo Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. Prof. Reynaldo dos Santos 11º 4 1 

Esc. Sec. Henriques Nogueira - Torres Vedras 12º 24 2 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º/12º 10 2 

    

12 de Julho 

A Biologia das Emoções - António Damásio 

Instituição Ano lectivo Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. António Arroio 0   12 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 11º 10 2 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 15 8 

Esc. Sec. de Palmela     3 

Esc. Sec. do Fundão 12º 25 7 

Esc. Sec. do Lumiar 11º 8 8 

Esc. Sec. Maria Amália Vaz de Carvalho 11º 8 7 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 10º 15 4 

Esc. Sec. Henriques Nogueira, Torres Vedras 11º 20 8 

Externato Maria Teresa     6 

Lar D. Maria I   4 2 

Fac. de Belas-Artes da UL   50 3 

Fac. de Ciências Médicas   3   
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22 de Setembro 

Uma Viagem ao Mundo dos Robots - Isabel Ribeiro 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. do Lumiar 10º 5 2 

Esc. Sec. Maria Amália Vaz de Carvalho 11º 2 1 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 12º 25 2 

Esc. Sec. Henriques Nogueira 10º 12 2 

Esc. Sec. Fernão Mendes Pinto - Pragal Almada 12º 1 2 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 7 6 

Esc. Prof. Tecnológica de Sicó, Curso Técnico de 
Automação Industrial 

10º 14 1 

Colégio Sagrado Coração de Maria 12º 3 2 

Esc. Sec. Ibn Mucana - Alcabideche 11º 15 1 

Esc. Sec. de Carcavelos 12º 16 4 

 

20 de Outubro 

Ah! Ah? Ah …!! - Paulo Almeida 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. Monte da Caparica 10º 25 2 

Esc. Sec. de Camões 12º 10 2 

Esc. Sec. Alves Redol, Vila Franca de Xira     10 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 8 8 

Esc. Sec. do Lumiar 10º 6 8 

Esc. Básica 2+3 de Alfornelos 9º 12 2 

Esc. Superior de Educadores Maria Ulrich   50 2 

    

17 de Novembro 

O Mundo à Escala do Átomo - Augusto Barroso 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 10º/12º 35 3 

Esc. Sec. Monte da Caparica 10º 25 2 

Instituto de Odivelas 12º 16 1 

Esc. Superior de Educação João de Deus   20 2 

Esc. Sec. Pedro Nunes 11º 40 3 

Esc. Sec. de Alvide 10º 30 2 

Esc. Sec. de Camões 6º 30 8 

Esc. Básica 2+3 rof. Noronha Feio - Queijas 9º 50 2 

Esc. Sec. D. Filipa de Lencastre 9º 12 1 

Esc. Sec. Henriques Nogueira, Torres Vedras 11º 23 2 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 45 5 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 27 10 

Esc. Sec. do Lumiar 12º 10 9 

Esc. Sec. Prof. Reynaldo dos Santos 8º 8 1 
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15 de Dezembro 

A Ciência e o Futuro - Filipe Duarte Santos 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Superior de Educação Maria Ulrich 4º 50 2 

Esc. Sec. Henriques Nogueira, Torres Vedras 11º 20 7 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 28 6 

Esc. Sec. Gil Vicente, Lisboa 10º/11º/12º 50 8 

Esc. Sec. Padre Alberto Neto Queluz 12º 21 3 

Esc. Sec. do Lumiar 11º/12º 20 2 

Esc. Sec. Afonso Domingues 10º 7 1 

Esc. Básica 2+3 de Alfornelos 9º 10 8 

Esc. Básica 2+3 Ana de Castro Osório, Setúbal 9º 10 2 

Esc. Sec. Sá da Bandeira, Santarém 11º 20 2 

Governo Civil de Beja 10º/11º/12º 105 3 

2 0 0 5 

16 de Fevereiro 

Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye - Manuel Sobrinho Simões 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Instituto de Ciências Educativas 12º 5 3 

Esc. Sec. Monte da Caparica 11º 22 5 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 50 2 

Esc. Sec. Gil Vicente, Lisboa 10º/11º/12º 70 6 

Esc. Sec. Anselmo de Andrade 11º 36 1 

Esc. Sec. Pedro Nunes 11º 28 4 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 11º 28 10 

Esc. Sec. do Lumiar 11º 12 4 

Esc. Sec. Alves Redol, Vila Franca de Xira 
10º/11º/12º 40 3 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 11º/12º 16 1 

Esc. Sec. Prof. Ruy Luis Gomes, Laranjeiro 11º 18 3 

    

23 de Março 

Os Desastres de Sofia e as estruturas do Acaso - Dinis Pestana 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 12º 11 2 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 11º 22 3 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 10º 12 13 

Esc. Sec. do Lumiar 11º 12 2 

Esc. Sec. D. Pedro V 12º 15 1 

Esc. Sec. Afonso Domingues 10º/11º 70 1 
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20 de Abril 

O que é ser Complexo - Rui Vilela Mendes 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 12º 25 10 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro 11º/12º 40 3 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 10º 5 2 

Esc. Sec. do Lumiar 12º 11 3 

Esc. Sec. Afonso Domingues 10º 3   

Esc. Sec. Daniel Sampaio, Almada 11º 8 2 

 

18 de Maio 

Verde é a Química - Manuel Nunes da Ponte 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Instituto de Ciências Educativas   17 3 

Esc. Sec. Pedro Nunes 12º 30 5 

Esc. Sec. Henriques Nogueira, Torres Vedras 11º 12 2 

Esc. Sec. Monte da Caparica 10º 25 5 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 11º 3 2 

Esc. Superior de Educação Maria Ulrich 2º 40 2 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 10º/11º 40 13 

Esc. Sec. do Lumiar 10º 8 4 

Esc. Sec. Alves Redol, Vila Franca de Xira     5 

Esc. Sec. Afonso Domingues     9 

    

8 de Junho 

Energia e Ambiente num Mundo com muita gente - Manuel Collares Pereira 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. Alfredo da Silva, Barreiro 12º 40 12 

Esc. Sec. de Camões 10º 2 2 

Esc. Sec. do Lumiar 10º 8 5 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro, Rio de 
Mouro - Rio de Mouro 10º 10 3 

Esc. Sec. José Gomes Ferreira 12º 10 2 

Esc. Sec. Pedro Nunes 10º 25 5 

Esc. Sec. Afonso Domingues   6   

    

14 de Setembro 

Histórias da Luz e da Matéria - Ana Maria Eiró 

Instituição Ano 
lectivo 

Nº de alunos Nº de 
professores 

Esc. Sec. Leal da Câmara, Rio de Mouro, Rio de 
Mouro - Rio de Mouro 11º 10 4 

Esc. Sec. Afonso Domingues   9   

Esc. Sec. Pedro Nunes 12º 20 3 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa   25   
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ANEXO 3 

 



 

 
Regulamento do Prémio Despertar para a Ciência (3º Ciclo, 2005) 

 
 

1. O Prémio Despertar para a Ciência é uma iniciativa conjunta da Fundação Calouste 
Gulbenkian e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.  

 
2. O Prémio destina-se a distinguir os melhores trabalhos sobre as conferências proferidas 

no âmbito do Ciclo de Colóquios ―Despertar para a Ciência‖ que decorre de 16 de 
Fevereiro a 14 de Setembro de 2005. 

 
 
3. Os trabalhos concorrentes serão elaborados, colectivamente, pelos alunos de cada 

turma que assista a uma das conferências do Ciclo. Os trabalhos, baseados numa das 
conferências, deverão reflectir a importância que a ciência tem para a interpretação da 
realidade.  

 
4. Os trabalhos deverão ser enviados pelas Escolas, com o conhecimento do respectivo 

Director de Turma. A forma de apresentação dos trabalhos ficará ao critério dos 
concorrentes. Caso se trate de um texto, este não deverá exceder as seis páginas A4 e 
poderá ser ilustrado. 

 
 
5. O prazo de entrega dos trabalhos concorrentes será o seguinte: conferências de 16 de 

Fevereiro, de 23 de Março e de 20 de Abril - 30 de Maio de 2005; conferências de 18 de 
Maio, de 22 de Junho e de 14 de Setembro - 1 de Outubro de 2005. 

 
6. O Júri do Concurso, constituído por especialistas indicados pela Fundação Calouste 

Gulbenkian e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, seleccionará o melhor 
trabalho respeitante a cada conferência. 

 
 
7. Os prémios a atribuir aos trabalhos seleccionados serão oferecidos pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, pela Porto Editora e 
pela Gradiva, que deste modo se associam à iniciativa. 

 
8. Os trabalhos concorrentes deverão ser enviados para: Serviço de Ciência, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Av. de Berna, 45-A, 1067-001 LISBOA.  
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ANEXO 4 



 

Notas Biográficas dos sujeitos alvo-Conferencistas 
 
TERESA LAGO 
Licenciada pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (1971). Doutorada em 
Astronomia pela Universidade de Sussex, Reino Unido (1979).  
Professora Catedrática no Departamento de Matemática Aplicada da Faculdade de Ciências, 
Universidade do Porto (1989).  
Actividades mais relevantes 
• Investigação – Astronomia, Astrofísica Estelar. Observação e modelação de estrelas de 
formação recente no contexto da formação e evolução estelar.  
Autora/co-autora de publicações em revistas e conferências da especialidade. 
Prémio "Henri Chrétien - 1985" da American Astronomical Society. 
Coordenadora da Comissão de Astronomia e Astrofísica para as Jornadas Nacionais de 
Investigação Científica e Tecnológica, JNICT e responsável pela "Proposta de Programa 
para o Desenvolvimento da Astronomia/Astrofísica em Portugal" (1987). 
Investigador Coordenador da equipa de investigação em Astrofísica Estelar (1988 – 2000) e 
do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP). 
Membro de vários painéis de avaliação nacionais, internacionais e comunitários (DGXII). 
Organização de várias conferências nacionais e internacionais. 
 
 
ANTÓNIO COUTINHO 
Director, Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal 
Director, CNRS Laboratoire Européen Associé ―Tolérance Naturelle‖ 
Research Director at the CNRS, France 
António Coutinho, received his MD from Lisbon Medical School (1970), and his PhD in Medical 
Microbiology from the Karolinska Institute in Stockholm (1974), where he became Associate 
Professor in Immunology (1974); he has been Professor and Head of the Department of 
Immunology at Umeå University Medical School (1979-84), elected Professor of General 
Pathology at the University of Geneva (1982), and appointed Professor of Immunology at Lund 
University (1987), having held positions at the Swedish Cancer Society (Research Assistant: 
1974-5), the Swedish Medical Research Council (Special Investigator: 1978), and at the Basel 
Institute for Immunology, in Switzerland (Member: 1975-1979). From 1982 to 1998, António 
Coutinho was the Head of the Immunobiology Unit at the Pasteur Institute in Paris, where he also 
served as Head of the Immunology Department (1991-1994) and in the Graduate Course 
Committee. He was appointed Director of the Advanced Studies at the Gulbenkian Science 
Institute in 1991, where he launched and conducted, from 1993 to 2000 the Gulbenkian PhD 
Programme in Biology and Medicine; he now chairs the Advisory Committee of the Gulbenkian 
PhD Programme in Biomedicine. In 1998, he accepted responsibilities as Director of the 
Gulbenkian Institute with the mission to restructure it and implement a new organizational and 
thematic model, having thus resigned from the Pasteur Institute. In 1999, he was appointed 
Director of a ―Laboratoire Européen Associé‖ created by the CNRS (France) at the Gulbenkian 
Institute. 
 
 
JORGE CALADO 
Jorge Calado é professor catedrático de Química-Física do Instituto Superior Técnico, e autor de 
mais de 160 artigos sobre termodinâmica molecular (baixas temperaturas, altas pressões) - o 
seu domínio de investigação – publicados em revistas internacionais. Doutorado em Química 
pela Universidade de Oxford, foi também professor catedrático adjunto de engenharia química na 
Universidade de Cornell (USA), de 1983-92. A sua escola de termodinâmica já produziu em 
Portugal mais de 60 doutoramentos. Tem-se dedicado ao estudo das relações e paralelos entre 
as artes e as ciências e regido cursos sobre o assunto tanto em Portugal como nos EUA. É 
crítico cultural do jornal "Expresso" desde 1986, e tem também colaborações no "Times Literary 
Supplement" (História e Filosofia das Ciências), "Opera News" e "Opera Now". Fundou e dirigiu 
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(1988-93) no Instituto nacional de Administração os primeiros cursos de Gestão de Artes em 
Portugal. A fotografia é outro dos seus interesses, tendo comissariado mais de uma dúzia de 
exposições importantes em Portugal e no estrangeiro. (A mais recente, sobre "Pedras & Rochas" 
está ainda à vista no Fórum Eugénio de Almeida, em Évora.) É ainda director da IST Press, a 
editora universitária do Instituto Superior Técnico. 
 
 
CARLOS FIOLHAIS 
Nasceu em Lisboa em 1956. Licenciou-se em Física na Universidade de Coimbra em 1978 e 
doutorou-se em Física Teórica na Universidade Goethe, em Frankfurt/Main, Alemanha, em 1982. 
É Professor Catedrático no Departamento de Física da Universidade de Coimbra desde 2000. 
Foi professor convidado em universidades de Portugal, Brasil e Estados Unidos. 
Publicou mais de 20 livros, incluindo o manual universitário "Fundamentos de Termodinâmica do 
Equilíbrio", em co-autoria, na Fundação Gulbenkian; as obras de divulgação científica "Física 
Divertida", "Computadores, Universo e Tudo o Resto" e "A Coisa mais Preciosa que Temos" na 
Gradiva; o livro de ciência infantil "Ciência a Brincar", em co-autoria, na Bizâncio; vários manuais 
escolares de Física e Química desde o 8º ao 12º ano, em co-autoria, na Didáctica e na Gradiva; 
e "Roteiro de Ciência e Tecnologia", em co-autoria, na Ulmeiro. É autor de cerca de 80 artigos 
científicos em revistas internacionais (um dos quais com mais de 1500 citações) e de mais de 
200 artigos pedagógicos e de divulgação. É "referee" de várias revistas científicas internacionais 
e de organizações científicas europeias. Traduziu 4 livros e fez a revisão científica de muitos 
outros. Ganhou em 1994 o Prémio União Latina/JNICT de tradução científica, com a obra "Física 
Nuclear", publicada pela Fundação Gulbenkian. 
Os seus interesses científicos centram-se na Física Computacional da Matéria Condensada e no 
Ensino e História das Ciências. Realiza a sua investigação no Centro de Física Computacional 
da Universidade de Coimbra, de que é director. Organizou numerosos encontros em escolas, 
nacionais e internacionais. Coordena vários projectos de investigação e supervisiona vários 
estudantes de mestrado e doutoramento. Participou em numerosas acções, conferências e 
colóquios promovendo a ciência e a cultura científica. 
 
 
FERNANDO BARRIGA 
Academic degrees, fields of study, awarding institutions, dates in reverse chronological order  
―Agregação‖, Geology, U. Lisbon, 1994 
Ph.D., Geology, U. Western Ontario (Canada), 1983 
Licenciate (5 yrs), Geology, U. Lisbon, 1973 
Present position, institution, starting date:  
Full Professor, U. Lisbon, 1995 
Principal Researcher, CREMINER-FCUL, 1998 
Member (invited specialist) of Comissão Oceanográfica Intersectorial (Portugal), 1999 * 
Joint Co-ordinator, Working Group on Deep Sea Research, 2002 * 
Alternate Representative of Portugal, European Science Foundation Marine Board, 2002 * 
(*) By appointment of the Government of Portugal 
Award Corresponding Member, Academy of Sciences of Lisbon, 2000 
 
 
JORGE BUESCU 
1995. Equivalência ao grau de Doutor em Matemática, Universidade Técnica de Lisboa, 
Setembro de 1995. 
1995. Ph. D. in Mathematics, University of Warwick (Reino Unido), Maio de 1995. Grau atribuído 
pela defesa de uma dissertação intitulada Exotic attractors: from Liapunov stability to riddled 
basins, elaborada sob a orientação do Prof. Doutor Ian Stewart. 
1991. Mestrado em Matemática Aplicada, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de 
Lisboa, Julho de 1991. Classificação final de Muito Bom por unanimidade). 
1986. Licenciatura em Física, Faculdade de Ciências de Lisboa, Setembro de 1986. 17 valores. 
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1995. Professor Auxiliar, Dep. Matemática do Instituto Superior Técnico. 
1991. Assistente, Dep. Matemática do Instituto Superior Técnico, 3 de Julho de 1991. 
1987. Assistente Estagiário, Dep. Matemática do Instituto Superior Técnico, 15 de Maio de 1987. 
Actividade docente 
Desde o ingresso na Carreira Docente Universitária leccionou e regeu as disciplinas de Álgebra 
Linear e Análise Matemática I a IV, tendo trabalhado com todas as licenciaturas do IST. 
Leccionou ainda disciplinas de Matemática Experimental na Universidade de Warwick (1992-4). 
 
 

ALEXANDRE QUINTANILHA 
B.Sc. 1966 (Physics & Mathematics) Witwatersrand Univ., Johannesburg 
B.Sc. (Hons) 1968 (Theoretical Physics) Witwatersrand Univ. 
Ph.D. 1972 (Solid State Physics) Witwatersrand Univ. 
Agregação 1981 (Biophysics) University of Porto, Portugal 
Professional Appointments: 
1971 University of Paris XI, Orsay, France Visiting Chercheur, Physique des Solides 
1972-91 University of California at Berkeley, California, U.S.A. Faculty Member in several 
Graduate Groups, Adjunct Professor of Physiology, Molecular & Cell Biology Dept, Lawrence 
Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, U.S.A. Assistant Director, Energy and 
Environment Division, Director, Center for Environmental Studies  
1991- University of Porto, Portugal, Professor of Biophysics, Biomedical Institute (ICBAS), 
Science Dean (ICBAS) (1993-99), Director,  Institute for Molecular and Cell Biology (IBMC) 
-President of the Portuguese Society of Biochemistry (1991-1997) 
-National Delegate to the  OECD Working Party on Biotechnology (1991-) 
-Member of the  Collaborative Research Grants Advisory Panel of NATO (1992-95) 
-Member of the Scientific Council, NOVARTIS (formerly CIBA) Foundation (1992-) 
-National Coordinator, University-Entrance Exams in Biology, Portugal (1993-96) 
-Elected to the Academia Europaea (1994) 
-National Delegate to the IV Biotechnology Framework Programme Committee, EC (1994-99) 
-Board Member, European Association for Higher Education in Biotechnology (1996-) 
-Elected Chairman, ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects) DG XII - EC (1996-1999) 
-Elected to the World Academy of Art and Science (1997) 
-Elected to Bureau of ESTA (European Science & Technology Assembly) (1997-2000) 
-Member of Consultive Council, FLAD (Luso-American Found. for Develop.) (1997-) 
-Elected Corresponding Member, Portuguese Academy of Medicine (1999) 
-Chair, Scientific Council, Pavilion of Knowledge, Lisbon (1999-)  
-Member of the Science and Society Committee of FEBS (Federation of European Biochemical 
Societies) (2002-) 
-Member of the Women in Science Committee of FEBS - (2002-) 
-Appointed to the Committee on Research and Exploration, National Geographic, Wash. (USA) 
(2002-) 
 
 

CARMO FONSECA 
1977-1983 MD, Faculty of Medicine, University of Lisbon (classification 18/20) 
1988  PhD, Faculty of Medicine, University of Lisbon (with honours) 
1997 Agregação, Faculty of Medicine, University of Lisbon. 
Positions 
1983-1988 PhD student, Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal 
1989-1992 Post-doctoral fellow, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Germany 
1993-1998 Associate Professor, Faculty of Medicine, University of Lisbon 
1996-present Acting Head of Division of Cell and Molecular Biology, Biomedical Research Center 
(CEBIP), University of Lisbon. 
1998 Appointment to Full Professor, Faculty of Medicine, University of Lisbon 
2001-present Executive Coordinator of the Institute of Molecular Medicine, Faculty of Medicine, 
University of Lisbon. 
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CARLOS SALEMA  
Em 1965 licenciou-se em Engenharia Electrotécnica no Instituto Superior Técnico (IST), 
Universidade Técnica de Lisboa, com 18 valores, a classificação mais elevada atribuída nesse 
ano em todos os cursos ministrados no IST.  
Em 1972 obteve o grau de Doutor de Filosofia (Ph.D.) da Universidade de Londres (Queen Mary 
College). 
Em 1978 obteve, no IST, o grau de Agregado em Engenharia Electrotécnica, na especialidade 
de Propagação e Radiação. 
Iniciou a carreira académica em 1965, no IST, como Assistente Estagiário tendo ascendido a 
Professor Catedrático em 1979. Desde 1974 que tem a seu cargo as disciplinas de Sistemas de 
Telecomunicações tendo sido distinguido, por duas vezes, pelos estudantes, como o melhor 
professor do curso de licenciatura em Engenharia Electrotécnica. Foi supervisor de sete alunos 
de mestrado e de três de doutoramento. 
Recebeu, em 1974, o Prémio Marconi, do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEE). 
Entre 1989 e 1992 desempenhou o cargo de Presidente da Junta Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica (JNICT). Como Presidente da JNICT liderou o grupo que delineou, 
negociou e geriu entre 1990 e 1992 os Programas CIÊNCIA e STRIDE. 
Desde 1993 é Presidente do Conselho Executivo do Instituto de Telecomunicações, uma 
instituição privada sem fins lucrativos, de utilidade pública, resultante da associação do IST, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, da Universidade de Aveiro e 
da Portugal Telecom, que engloba 130 investigadores, dos quais 92 doutorados, e 140 bolseiros 
(na sua grande maioria alunos de mestrado e doutoramento).  
Membro correspondente da Academia das Ciências, Membro Conselheiro da Ordem dos 
Engenheiros, Presidente do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros. 
 
 
JOÃO LOBO ANTUNES 
Licenciado em Medicina, Universidade de Lisboa, 1968. Doutorado em Medicina, Universidade 
de Lisboa, 1983. 
De 1971 a 1984 trabalhou no Departamento de Neurocirurgia do Instituto de Neurologia de Nova 
Iorque, Universidade de Columbia, tendo sido nomeado Professor Associado de Neurocirurgia 
desta Universidade. 
Foi ―Fellow‖ Fulbright e da Fundação Matheson. 
Regressou a Portugal em 1984 como Professor Catedrático de Neurocirurgia da Faculdade de 
Medicina de Lisboa. 
Vice-Presidente para a Europa do World Federation of Neurosurgical Societies (1990). 
Presidente da Sociedade Europeia de Neurocirurgia (1999). Presidente da Sociedade das 
Ciências Médicas de Lisboa (2000). 
Professor convidado da Universidade de Pequim (2001) 
Membro da Editorial Board das revistas: Clinical Neurosurgery, Advances and Technical 
Standards in Neurosurgery, Neurosurgery, Neurocirurgia, Acta Neurochirurgica, Journal of 
Neurosurgical Sciences e British Journal of Neurosurgery. 
Membro da Academia Portuguesa de Medicina, e de numerosas sociedades científicas 
europeias e norte-americanas. 
Consultor para a área de Ciências da Saúde de Junta Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica. 
Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa (1996). 
Autor de mais de cento e quarenta trabalhos científicos e editor de três livros. Publicou três 
colectâneas de ensaios intituladas ―Um Modo de Ser‖, (1996) e ―Numa cidade feliz‖, (1999), 
―Memória de Nova Iorque e outros ensaios‖ (2002). 
Prémio Pfizer de Investigação em 1970. 
Prémio Pessoa em 1996. 
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JOÃO CARAÇA 
Doutorado em Física Nuclear (Oxford) e agregado em Física (Lisboa), João Caraça é Director do 
Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, professor catedrático convidado do 
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, onde tem 
coordenado o Mestrado em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia, e consultor, para a 
Ciência, do Presidente da República. 
 
Autor de mais de uma centena e meia de trabalhos científicos, os seus interesses centram-se 
nas áreas da política científica e tecnológica e da prospectiva. Publicou ―Do Saber ao Fazer: 
Porquê Organizar a Ciência‖ (1993), ―Ciência‖ (1997), ―Science et Communication‖ (1999), ―Entre 
a Ciência e a Consciência‖ (2002) e ―À Procura do Portugal Moderno‖ (2003). Colaborou na 
redacção de ―Limites à Competição‖ (1994) e na organização de ―O Futuro Tecnológico‖ (1999). 
 
 
ALEXANDRE CASTRO-CALDAS 
Licenciatura - 1973; Doutoramento - 1980; Agregação - 1985, Faculdade de Medicina de Lisboa; 
Neurologista (1979) Ordem dos Médicos - Chefe de Serviço de Neurologia - 1991. 
Director do Laboratório de Estudos de Linguagem (Centro de Estudos Egas Moniz) (1975-1998) 
Professor Catedrático de Neurologia - Faculdade de Medicina de Lisboa (1990-       ) 
Secretário - Centro de Estudos Egas Moniz (1980 -  ) 
Coordenador - Centro de Neurociências Lisboa (1990 -2001) 
Membro do Colégio de Neurologia (Ordem dos Médicos) (1981-90;1997-2000)  Presidente, 
1994-1997) 
Presidente do Conselho Pedagógico - Faculdade de Medicina de Lisboa (1986-87) 
Membro do Advisory Board The European Graduate School of Child Neuropsychology (1992-
2000) 
Director do Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria (1997-          
Coordenador da Cadeira de Neurofisiologia (1º ano) e Neurociências Cognitivas (2º ano) do 
curso de Psicologia do ISMAG (Universidade Lusófona) 
Membro Honorário da Faculdade Internacional da Universidade Sarah BRASIL (1998-    ) 
Faculty Member da Lundbeck International Neuroscience Foundation 
Membro da Direcção da Fundação Merck Sharp & Dohme  
 
 
RUI AGOSTINHO    
Professor Auxiliar com nomeação definitiva no Departamento de Física da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL); Sub-Director do Observatório Astronómico de 
Lisboa; Membro do Comité Permanente da Hora; Coordenador Científico e fundador do Centro 
de Astronomia e Astrofísica  da UL (CAAUL/FCUL). 
Provas e Graus Académicos: 
1982 - Licenciatura em Física na FCUL; 1986 - Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade 
Científica no Departamento de Física da FCUL; 1992 - Doutoramento em Física/Astronomia na 
Univ. da Carolina do Norte em Chapel Hill, EUA. 
Áreas de Investigação em Astronomia: 
  - Estrutura, dinâmica e evolução da Via Láctea. Abundâncias químicas na galáxia. 
    Buracos Negros. 
Actividades de Investigação: 
  - Coordenador de diversos projectos científicos na FCT ; Principal Coordenador Científico do 
Projecto YALO: utilização  do telescópio de 1m no Cerro Tololo, com as Universidades de Yale, 
Ohio State e AURA, durante 5 anos; Orientador de diversos estudantes de Mestrado e 
Doutoramento em  Astronomia e Astrofísica, na Universidade de Lisboa; Orientador de 
estudantes de Mestrado em Física para o Ensino (com vertentes de História da Astronomia), na 
Universidade de Lisboa; Organização de encontros científicos. 
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MÁRIO BARBOSA 
Agregação, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto (FEUP) – 1991; Ph.D., Metallurgy, 
University of Leeds – 1980; Licenciatura in Metallurgical Engineering, Faculdade de Engenharia, 
Universidade do Porto – 1972. 
Present positions 
Professor catedrático at the Department of Metallurgical Engineering and Materials of FEUP 
since May 1992; President of INEB and Scientific Co-ordinator of its research unit since 
September 2000. 
 
 
JOÃO FERRÃO 
Geógrafo, doutorado pela Universidade de Lisboa. Investigador principal do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa. Consultor na área da geografia económica e social e do 
planeamento regional e urbano. Coordenou diversos estudos de avaliação de políticas públicas 
para o Governo português e para a Comissão Europeia. Publicou, individualmente ou em 
colaboração, numerosos artigos em revistas nacionais e estrangeiras e 8 livros. Foi presidente 
da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional. 
 
 
NUNO CRATO 
Nuno Crato é professor associado de Matemática e Estatística no Instituto Superior de Economia 
e Gestão, em Lisboa. Doutorou-se em Matemática Aplicada nos Estados Unidos e trabalhou 
depois nesse país muitos anos, como investigador e professor universitário. O seu trabalho de 
investigação incide sobre processos estocásticos e séries temporais com aplicações várias, 
nomeadamente climatéricas e financeiras. Faz parte da direcção da Sociedade Portuguesa de 
Matemática e dos corpos gerentes do Fórum Internacional de Investigadores Portugueses. Em 
paralelo com o seu trabalho académico colabora regularmente na imprensa, nomeadamente no 
semanário Expresso, onde mantém uma coluna de divulgação científica.  É autor de «Zodíaco: 
Constelações e Mitos», co-autor de «Eclipses» e de outras obras de divulgação. A Sociedade 
Europeia de Matemática atribuiu-lhe em 2003, entre candidatos de 14 países, o Primeiro Prémio 
do concurso «Public Awareness of Mathematics» pelo seu trabalho de divulgação da 
matemática. 
 
 
ANTÓNIO HESPANHA  
Professor catedrático da Faculdade de Direito, Investigador honorário do Instituto de Ciências 
Sociais. Nascido em Coimbra, 1945; 1962-1967. Licenciatura e mestrado em Direito (Univ. 
Coimbra);1987. Doutoramento em História Institucional e Política Moderna (Fac. Ciências Sociais 
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa); 1968-74. Assistente da Faculdade de Direito de 
Coimbra; 1978-86. Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa; 1974-5. Director Geral do 
Ensino Superior; 1988-1996. Director da revista Penélope. Fazer e desfazer a história; 
1989. Investigador do Instituto de Ciências Sociais, Univ. Lisboa; 1990-.... Professor visitante 
(História do Direito, Teoria do Direito) e membro do Conselho Científico da Faculdade de Direito 
de Macau; 1989-.1999. Professor Catedrático dos Departamentos de História e de Direito da 
Univ. Autónoma de Lisboa; 1991. Agregação em História Institucional e Política Moderna (Fac. 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa); 1994-1995. Maître de Conférences 
na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; 1995, 2002. Comissário Geral da 
Comissão dos Descobrimentos;1998. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova 
de Lisboa (História do Direito); 1999. Visiting Professor no Department of History, Yale 
University, EUA e na Facultad de Derecho da Universidade Autónoma de Madrid; 2001. 
Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa; 1995 e 2003. 
Directeur d‘Études invité na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; Visiting 
scholar. Law School, Univ. Califórnia. Berkeley; 2003-2004. Vice-Presidente e Presidente do 
Conselho Científico da FD-UNL.  
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ANTÓNIO DAMÁSIO 
António Damásio é Van Allen Distinguished Professor e Director do Departamento de Neurologia 
da Universidade de Iowa e Professor Convidado do Salk Institut, em La Jolla, na Califórnia. A 
sua investigação pioneira tem-lhe proporcionado várias distinções e prémios. Damásio é membro 
de diversas academias e instituições americanas e europeias, caso do Institute of Medicine da 
National Academy of Sciences e da American Academy of Arts and Sciences.  Os seus livros, O 
Erro de Descartes, O Sentimento de Si e Ao Encontro de Espinosa, estão traduzidos em várias 
línguas e são estudados em universidades de todo o mundo. Tem contribuído para a clarificação 
de problemas críticos ao nível dos fundamentos neurobiológicos da mente e do comportamento 
humano; as suas investigações abrangem também doenças, como a de Parkinson e a de 
Alzheimer. As suas investigações tiveram uma enorme influência na compreensão dos 
fundamentos neurológicos das emoções, da linguagem, da memória e da tomada de decisão. 
Em parceria com a sua mulher, Hanna Damásio, criou na Universidade de Iowa um laboratório 
de excelência dedicado a investigar a cognição conjugando o método da lesão sistémica com o 
da imagiologia funcional. António Damásio nasceu em Portugal. Estudou e doutorou-se na 
Universidade de Lisboa. 
 
 

ISABEL RIBEIRO 
Em Maio de 1978 concluiu a Licenciatura em Engenharia Electrotécnica (ramo de 
Telecomunicações e Electrónica) no IST com média final de 18 valores. Fez o Mestrado e o 
Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores no IST, em 1983 e 1988, 
respectivamente. Em ambos, a área de especialização foi a Identificação de Sistemas e a 
Estimação Paramétrica. Em 2000 obteve no IST, e após prestação de provas públicas em que foi 
aprovada por unanimidade, o grau de Agregada em Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores, na especialidade de Controlo e Robótica. Concluído o doutoramento em 1988, 
orientou sua actividade de investigação e redireccionou os seus interesses científicos para a 
área da Robótica Móvel até então não estudada em Portugal. Desenvolveu trabalho na área dos 
robots móveis terrestres com incidência particular em navegação, localização, planeamento e 
seguimento de trajectórias, robótica cooperativa e ainda em reconstrução bidimensional e 
tridimensional de ambientes complexos usando sonar e laser. Foi proponente da candidatura do 
Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) ao programa CIENCIA e, desde a sua criação em 1993, é 
nele responsável pelo grupo de Robótica Móvel Terrestre.Foi a responsável do IST pelo projecto 
conjunto com a EFACEC que desenvolveu e instalou em 1991-1992, e pela primeira vez em 
Portugal, um sistema de Veículos Guiados Automaticamente (AGVs) para o transporte 
automático de materiais em unidades industriais. Este sistema está em operação desde essa 
altura, tendo a EFACEC comercializado posteriormente sistemas semelhantes para empresas 
portuguesas e estrangeiras. Foi responsável e/ou elemento da equipa de investigação de 
projectos comunitários de I&D integrados nos sucessivos Programa Quadro (ESPRIT, ACTS, 
TMR), foi directora de um projecto do programa NATO Ciência para a Estabilidade, e 
responsável de três projectos do programa Europeu de Fusão integrados nos trabalhos do ITER-
International Thermonuclear Experimental Reactor. Participa/ou como directora e/ou 
investigadora em projectos de I&D financiados por entidades nacionais (FCT, AdI).  
 
 

PAULO ALMEIDA 
Matemático, fez os seus estudos universitários em Nice (França) e doutorou-se em Lisboa; 
trabalhou em matemática durante anos em Pisa (Itália), Santo Domingo (Rep. Dominicana) e no 
Rio de Janeiro (Brasil). Desde 1982 é professor no Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde 
deu um impulso à pesquisa e ensino em geometria, sendo o responsável pela criação das três 
cadeiras dessa área ao nível da licenciatura. Sempre desenvolveu uma intensa actividade de 
divulgação das ideias matemáticas, quer como publicista quer como conferencista, embora se 
confesse muito desiludido com a falta de ambiente científico em Portugal, que levou por exemplo 
a menorizar um projecto tão notável como o projecto Ciência Viva. A sua actividade científica nos 
últimos quinze anos tem sido na área da chamada geometria não comutativa, cuja característica 
essencial consiste em não recorrer ao conceito de espaço como "receptáculo'', nem ao conceito 
de ponto, facilitando o acesso das ideias geométricas a áreas como a aritmética e a semântica. 
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AUGUSTO BARROSO  
Augusto Barroso é professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
investigador do Centro de Física Teórica e Computacional e Vice-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Física. Em 1994 foi-lhe atribuído o Prémio Gulbenkian de Ciência. 
 
 

FILIPE DUARTE SANTOS 
Professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, presidente do 
Departamento de Física e rege disciplinas nas áreas da Física, Ambiente e Alterações Globais. 
Professor convidado em várias Universidades dos Estados Unidos da América e da Europa entre 
as quais se destacam: Universidade de Wisconsin, Madison, Universidade da Carolina do Norte, 
Chapel Hill, Universidade de Duke, Durham, Universidade de Indiana, Bloomington, todas nos 
E.U.A.; Universidade de Munique, Alemanha, Universidade de Surrey, Reino Unido, etc. Integra 
desde 1998 o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e é membro 
efectivo da Academia das Ciências de Lisboa. É membro da Comissão Nacional para as 
Alterações Climáticas. Coordenou a elaboração do primeiro e único Livro Branco sobre o Estado 
do Ambiente em Portugal, publicado em 1991. Presentemente é investigador coordenador do 
Projecto SIAM – ―Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures‖. 
 
 

MANUEL SOBRINHO SIMÕES  
Médico e investigador português, licenciou-se em Medicina na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto em 1971 com a classificação de 19 valores. Especializou-se em Anatomia 
Patológica cinco anos depois com a classificação de 20 valores. Doutorou-se em Patologia na 
Faculdade de Medicina do Porto em 1979. Fez o pós-doutoramento em 1979/1980 no Instituto 
de Cancro da Noruega. É Professor Catedrático de Anatomia Patológica na Faculdade de 
Medicina do Porto e Chefe de Serviço no Hospital de S. João desde 1988. Actualmente é o 
director do IPATIMUP (Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto).  
 
 

DINIS PESTANA  
Licenciado em Matemática Pura (Univ. de Lisboa, 1972), doutorou-se em Probabilidade e 
Estatística na Univ. Sheffield, UK, em 1978, sob orientação do Prof. D. N Shanbhag 
(Contributions to Unimodality, Infinite Divisibility and Related Topics), e prestou provas de 
Agregação em Matemática Aplicada, na Universidade de Lisboa, em 1983, sendo Professor 
Catedrático da Univ. Lisboa desde 1986. Dirige a linha de investigação em Probabilidade e 
Análise Funcional, do CEAUL — Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, 
onde orientou o doutoramento de uma vintena de colaboradores mais jovens, contribuindo para o 
revigoramento científico não só da Universidade de Lisboa como das Universidades da Madeira 
e dos Açores. Foi representante do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas no 
Conselho Superior de Estatística, participando nessa qualidade na comissão de preparação e 
seguimento do Censo de 2001. 
 
 

RUI VILELA MENDES  
Licenciou-se em Engenharia Electrotécnica no Instituto Superior Técnico, doutorou-se em Física 
na Universidade do Texas e fez a Agregação em Matemática na Universidade de Lisboa. É 
actualmente investigador coordenador na Universidade Técnica de Lisboa e membro do Grupo 
de Matemática e Aplicações Fundamentais da Universidade de Lisboa. Foi investigador visitante 
no CERN, CNRS, IHES, Universidade de Bielefeld, etc. Co-organizador e colaborador de 
diversos projectos internacionais de investigação em Física Teórica e Ciências da 
Complexidade. É membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Nas últimas 
décadas trabalhou nos domínios da dinâmica não-linear, teoria quântica, processos aleatórios e 
economia matemática. Os seus interesses actuais centram-se no controle e computação 
quânticos, a física da complexidade, economia matemática e métodos não-perturbativos em 
teoria quântica dos campos. 
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MANUEL NUNES DA PONTE   
A formação académica foi adquirida no Instituto Superior Técnico, onde se licenciou e doutorou 
em Engenharia Química, com uma passagem intermédia de dois anos pela Universidade de 
Oxford. É Professor da Universidade Nova de Lisboa desde 1979, sendo professor catedrático 
de Química Física desde 1988. Foi professor visitante da Universidade de Cornell. Os seus 
interesses científicos evoluíram da Termodinâmica de misturas líquidas para as aplicações de 
dióxido de carbono supercrítico a processos de separação, à reacção química e a materiais. 
Supervisou uma dezena e meia de doutoramentos Recebeu o Prémio Gulbenkian de Ciência e a 
medalha Ferreira da Silva da Sociedade Portuguesa de Química. É co-inventor de várias 
patentes, tendo coordenado projectos de colaboração com empresas, assim como projectos 
financiados por agências portuguesas (JNICT, FCT, ADI), pela Comissão Europeia e por uma 
agência americana. É actualmente o coordenador duma Rede de Formação do Programa Marie 
Curie da Comissão Europeia, com 15 parceiros de 9 países. Exerceu diversos cargos de 
administração académica, tendo presidido o Departamento de Química da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia e, seguidamente, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da 
Universidade Nova de Lisboa. É um dos directores do IBET, uma plataforma de colaboração 
Universidade-Indústria na área da Biotecnologia. Foi representante português no programa 
COST-Química e no programa EUREKA. 
 
 

MANUEL COLLARES PEREIRA  
Engenheiro Electrotécnico pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Física pela 
Universidade de Chicago. Actualmente é Investigador Coordenador do Departamento de 
Energias Renováveis do INETI e Professor Catedrático Convidado do Departamento de Física 
do Instituto Superior Técnico, para além de ser responsável pelo Departamento de I&D da AO 
SOL Energias Renováveis (empresa do Grupo GALP e fabricante de colectores concentradores 
do tipo CPC). Fundador e consultor de empresas tecnológicas na área da Energia Solar. É autor 
de Energias Renováveis – a opção inadiável e co-autor e editor de outros livros. Autor de 
inúmeros artigos científicos sobre óptica não produtora de imagem, iluminação, sistemas solares 
térmicos, equipamentos e ensaios para aquecimento de água, cozinha solar, lagos solares, entre 
outros. Autor de várias patentes em óptica e energia solar. Autor de vários programas de 
divulgação sobre energia, para a televisão. Fundador e Presidente do Centro para a 
Conservação de Energia e da Sociedade Portuguesa de Energia Solar; Presidente da ACTD - 
Associação de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (realizadora de exposições 
itinerantes nesta área).  
 
 

ANA EIRÓ  
A sua formação académica foi adquirida na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
onde se licenciou em Física e doutorou em Física Nuclear, e onde actualmente desempenha as 
funções de Professora Catedrática do Departamento de Física. É investigadora do Centro de 
Física Nuclear da Universidade de Lisboa desde a sua fundação. Os seus interesses científicos 
situam-se na área da Física Nuclear, domínio onde tem realizado trabalho teórico sobre 
reacções nucleares com relevância em Astrofísica Nuclear, em particular sobre processos de 
transferência e de captura radiativa, tratando fenómenos de polarização em reacções induzidas 
por projécteis leves. Tem colaborado regularmente com investigadores da Universidade de 
Surrey (UK) e da Carolina do Norte (USA).  Com uma longa actividade docente, tem publicado 
regularmente em revistas científicas da especialidade, participado e organizado encontros 
científicos, supervisionado estudantes e sido responsável por projectos de investigação. Ocupou 
diversos lugares de gestão científica ligada à actividade académica: no Departamento de Física, 
no Conselho Científico da FCUL, no Senado da Universidade, no Centro de Física Nuclear da 
Universidade de Lisboa, na Sociedade Portuguesa de Física. Foi também membro de diversas 
comissões de âmbito Europeu, nomeadamente junto da ―European Physical Society‖ e na 
―Nuclear Physics Collaboration Committee‖. Tem participado regularmente em actividades de 
divulgação científica, tendo sido recentemente comissária de exposições científicas na área da 
Física, que se realizaram na Fundação Calouste Gulbenkian e no Museu de Ciência. 
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Resumo das Conferências  
 

O UNIVERSO (VISÍVEL E INVISÍVEL) QUE SE VAI DESCOBRINDO  
Teresa Lago 

 
Se as últimas décadas do século XX nos abriram as portas a um Universo até aí desconhecido 
pelo recurso a observações a partir do espaço, que nos permitiram, pela primeira vez, ―ver‖ o 
cosmos em raios X, ultravioleta, infravermelho ou rádio, o novo século alarga horizontes a 
distâncias que se aproximam do próprio limite do Universo. Através de projectos até há pouco 
quase não imaginados, pela sua escala, e que vão concretizando, começa a estar ao nosso 
alcance a observação detalhada de estruturas a milhões de anos-luz e de acontecimentos que 
ocorreram há biliões de anos. E na ciência, a Europa retoma, de novo, a liderança. 

 

ORA ENTÃO, VAMOS À VIDA!  
António Coutinho 

 
Vida, há só uma! Coisa extraordinária que ―aconteceu‖ uma única vez na história da Terra, há uns 
3 biliões e meio de anos. Vida que não parou desde então de se diversificar por sucessivos erros 
na duplicação da informação genética. A vida é esta fantástica história da diversidade ―sem destino 
nem acaso‖, flecha no tempo, solução do desconhecido, garantia da absoluta identidade de todos 
os seres vivos, que não há dois idênticos quer pela genética quer pela experiência vivida. 
Diversificação que permite a evolução e a cooperatividade geradora de crescente complexidade na 
organização dos seres vivos, da lindíssima orquídea à maravilha do nosso cérebro. Mas tudo o 
que é vivo é da mesma natureza e partilha uma origem comum, donde se poderá concluir que o 
Homem está no centro do mundo por poder e não por direito.  

 

O DIA EM QUE NASCEU A QUÍMICA 
Jorge Calado 

 
"Tem-se dito que a física moderna começou numa bela noite estrelada, a 9 de Dezembro de 1609. 
Como químico interessado na história da química, sempre procurei saber qual a data de 
nascimento da minha disciplina. Sabia que deveria ser algures no século XVIII, mas o problema é 
complicado. A química não é filha de mãe incógnita, mas teve vários pais e parteiras a assistir ao 
nascimento. Com a ajuda da história, da literatura, do teatro e da pintura cheguei a algumas 
conclusões interessantes. Algumas continuam actuais, pertinentes. Quem é que verdadeiramente 
descobre algo de novo em ciência: o primeiro a investigar? o primeiro a publicar? o primeiro a 
perceber? E numa profissão para homens (nessa altura), qual o papel da mulher? E dois séculos 
depois, qual a importância da descoberta? O complexo de ontem é o banal de hoje - mas será 
sempre assim? Terei a oportunidade de dar a resposta a estas perguntas durante a conferência." 

 

BATATAS E MAÇÃS: DESPERTAR PARA A CIÊNCIA NO JARDIM DE INFÂNCIA E NA 
ESCOLA PRIMÁRIA 

Carlos Fiolhais 

 
A aprendizagem das ciências deve começar tão cedo quanto possível. Por exemplo, experiências 
sobre impulsão podem ser realizadas, por exemplo com batatas e maçãs, logo no jardim-de-
infância ou, o mais tardar, na escola primária. 

A experimentação deve ser precedida pelo levantamento de questões, a fim de desenvolver a 
curiosidade inata: o que vai acontecer, o objecto afunda ou flutua? O comportamento observado 
(por exemplo, a diferença entre a batata, que afunda, e a maçã, que flutua) deve suscitar 
explicações, desenvolvendo hábitos de raciocínio. E essas observações controladas e registadas 

40 



 

devem ser relacionadas com outras do dia-a-dia, nomeadamente a flutuação dos barcos à 
superfície da água. Só numa fase mais adiantada do desenvolvimento da criança, explicações 
qualitativas devem dar lugar a explicações quantitativas. 

Vários outros exemplos são dados relativos à iniciação à ciência, discutindo o papel dos 
educadores (e a necessidade de quebrar barreiras colocadas por uma formação que, em larga 
medida, ignora a ciência), dos currículos (em Portugal, os do chamado "estudo do meio" no 
primeiro ciclo do ensino básico) e dos meios de apoio (livros infantis, materiais audiovisuais, 
Internet, etc.). O papel da escola, necessariamente complementado pelo papel de outros locais de 
aprendizagem como a própria casa e os modernos centros de ciências, é realçado. Finalmente, a 
experiência portuguesa é contrastada com a de outros países, como a acção francesa "Les mains 
à la pâte". 

 

AVENTURAS DA ÁGUA DO MAR NOS SUBTERRÂNEOS DO OCEANO 
Fernando Barriga 

 
Uma das maiores descobertas das Ciências da Terra das últimas décadas foi a de fantásticos 
campos de chaminés hidrotermais no fundo do mar (construções minerais de onde brotam fluidos 
à base de água, a temperaturas elevadas, até mais de 350ºC). Os campos hidrotermais 
submarinos ocorrem tipicamente ao longo das cristas oceânicas e noutros locais onde existe 
actividade vulcânica. Recentemente descobriram-se campos hidrotermais associados a rochas 
ultramáficas, não vulcânicas, como o campo Saldanha (1998) e o campo Lost City (2000).  

A descoberta do hidrotermalismo submarino é uma história de sucesso das Ciências da Terra. 
Nada fazia prever que se viriam a descobrir aí algumas das mais interessantes comunidades de 
seres vivos conhecidas na Terra. Contudo, este autêntico prémio para a Ciência constitui hoje uma 
linha importantíssima de avanço da Ciência. As comunidades biológicas dos campos hidrotermais 
são constituídas por extremófilos, organismos que vivem em condições extremas, de falta de luz, 
de baixa temperatura, de pressão elevada e de abundância de elementos tóxicos para a 
generalidade dos seres vivos, incluindo arsénio, mercúrio e outros. A quase totalidade das fontes 
de energia destas comunidades são químicas (e não relacionadas com a fotossíntese), 
dependentes de reacções com o enxofre, um elemento fornecido em abundância, em forma 
reduzida, pelas fontes hidrotermais. O estudo destas comunidades é importante quer em termos 
aplicados quer de ciência pura, incluindo a origem da Vida na Terra e até a busca de Vida 
extraterrestre. A conjugação de vulcanismo e água abundante (como em Europa, uma lua de 
Júpiter) poderão gerar campos hidrotermais submarinos, e talvez Vida. 

Os campos hidrotermais submarinos geram grandes quantidades de minerais ricos em metais 
como ferro, cobre, zinco e até ouro e prata. Muitos jazigos minerais importantes formaram-se no 
fundo de oceanos de outrora, há centenas de milhões de anos. É o caso dos jazigos de Neves-
Corvo e Aljustrel, no Alentejo. Neves-Corvo é a mina mais importante da Europa Ocidental, um 
grande produtor de cobre e estanho. Curiosamente, estudar campos hidrotermais actuais, no fundo 
do mar, tem íntima relação com o estudo e prospecção de jazigos minerais antigos, como os do 
Alentejo. 

A sul dos Açores descobriram-se, desde 1993, vários campos hidrotermais, numa zona da Crista 
Média Atlântica a que hoje se chama a região MOMAR, por ter sido escolhida internacionalmente 
como uma região privilegiada para estudos da crosta submarina e fauna associada. Tudo começou 
com um ―Golpe de Sorte‖, a descoberta acidental do campo ―Lucky Strike‖, situado a 1700 metros 
de profundidade, quando uma missão americana que dragava basaltos recolheu pedaços de 
chaminés hidrotermais com animais das fontes ainda vivos. Desde então têm-se sucedido as 
missões, tendo-se descoberto os campos Menez Gwen (800 m), Rainbow (2300 m) e Saldanha 
(2200 m). A diversidade destes campos é enorme. Ocorrem associados a rochas e fenómenos 
diferentes, em situações geológicas diferentes e apresentam faunas também diferentes. Todos 
apresentam características de grande importância para a compreensão da origem de 
recursosminerais, metálicos e possivelmente energéticos. A mais enigmática  é  a  possível relação  
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 de alguns (como o campo Saldanha) com os campos de hidratos de metano que ocorrem nas 
vertentes continentais, dada a abundância de metano em ambas as situações. 

O trabalho científico conduzido em Portugal, acerca dos minérios do Alentejo e dos campos 
hidrotermais da região MOMAR, fez com que geólogos portugueses fossem convidados a 
participar, com papel de relevo, na exploração internacional de campos hidrotermais na Papuásia 
(no sudoeste do oceano Pacífico, parte do ―anel de fogo do Pacífico‖) e noutros locais, com 
características geológicas diferentes das que se encontram no Atlântico. Explorou-se na Papuásia 
a terceira dimensão de um campo hidrotermal, através de sondagens no fundo do mar, realizadas 
pelo navio sondador ―Joides Resolution‖, para o Ocean Drilling Program (ODP). Este navio 
aparece fotografado em muitos livros de Geologia para o Ensino Secundário. A missão 
(denominada ―ODP Leg 193‖) permitiu avanços extraordinários na compreensão dos jazigos 
minerais, e confirmou teorias há muito propostas por nós para os jazigos do Alentejo. 

O programa ODP (na Leg 193 e em várias outras) tem desenvolvido um outro tópico apaixonante, 
o da biosfera profunda: sabemos hoje que até profundidades de cerca de 1000 metros (abaixo do 
fundo do mar) abundam micróbios vários, em quantidades elevadíssimas, comparáveis com a 
dimensão da biosfera convencional. O estudo destes micróbios, actualmente na sua infância, é 
eminentemente pluridisciplinar. Suspeita-se que muitos fenómenos geológicos até agora 
considerados inorgânicos possam afinal ser mediados por micróbios. 

Os aspectos mais visíveis do hidrotermalismo submarino (como os citados acima) são apenas a 
ponta do icebergue. Na realidade os fenómenos hidrotermais envolvem a totalidade da crosta 
oceânica, talvez até profundidades de perto da dezena de quilómetros abaixo do fundo, e até 
enormes distâncias das cristas médias oceânicas (milhares de km). Durante o processo, a água do 
mar circula através das rochas inicialmente quentes, arrefecendo-as e provocando importantes 
modificações químicas e mineralógicas, alterando as propriedades quer da crosta quer da própria 
água água do mar. Esta transforma-se no fluido hidrotermal (de que conhecemos algumas 
variedades nas fontes hidrotermais) e as rochas tornam-se mais dúcteis e quimicamente 
diferentes. O processo tem hoje um estatuto de primeira grandeza, é uma das características 
salientes da dinâmica terrestre, com implicações nos ciclos biogeoquímicos de alguns elementos, 
na Tectónica de Placas e na comunicação entre a superfície e o interior da Terra, bem no interior 
do manto terrestre. 

Começamos a saber alguma coisa sobre o fundo mar, mas é frequente dizer-se que sabemos mais 
sobre a superfície da Lua ou de Marte. As dificuldades na exploração dos fundos marinhos são por 
vezes quase insuperáveis. Incluem uma parte conceptual, da ciência a realizar; é depois 
necessário obter financiamentos, vultuosos, pois os equipamentos têm que ser concebidos e 
desenvolvidos, e as missões em si são caras, devido à utilização de grandes navios e longa 
duração (por vezes de dois e mais meses). Finalmente, no mar tudo pode acontecer, incluindo 
perder-se equipamento precioso. No início de cada missão não sabemos o que vamos realmente 
conseguir. Por estas razões, os estudos oceânicos em ambiente profundo efectuam-se com uma 
grande dose de espírito de aventura, de exploração da última fronteira terrestre, com as suas 
dificuldades e emoções, incluindo as recompensas, por exemplo quando se descobre o até então 
insuspeitado. Os investigadores portugueses (geólogos, biólogos e geofísicos, incluindo 
numerosos jovens estudantes de mestrado e doutoramento) têm dado muito boa conta de si neste 
domínio. 

 

SISTEMAS DINÂMICOS, EQUIDISTRIBUIÇÃO E O COMBATE À FRAUDE FISCAL  
Jorge Buescu 

 

Pensemos na sucessão das potências de 2: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024... 

Agora, consideremos a sucessão do primeiro algarismo significativo (diferente de zero) de cada um 
dos termos. Esta nova sucessão começa por 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1... 
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O que sugere imediatamente a pergunta: qual é a frequência assimptótica com que surge nesta 
sucessão cada um dos inteiros? 

A resposta intuitiva a esta pergunta (feita, tanto quanto sabemos, em primeiro lugar por Arnold) é 
que todos os inteiros surgem com igual frequência. Mas isso é falso: curiosamente, a distribuição é 
logarítmica. 

Façamos agora uma experiência, recolhendo números "da vida real":  cotações de acções na 
bolsa, números de portas de pessoas escolhidas ao acaso, ou os números que surgem na nossa 
publicação favorita, seja ela o Público, a Bola ou o Almanaque Borda d'Água. A distribuição 
estatística dos primeiros algarismos destes números não é uniforme: é exactamente a mesma das 
potências de 2. 

Mas o que se passa com o mundo real? Enlouqueceu? E o que tem tudo isto  a ver com a fraude 
fiscal? 

 

MANIPULAÇÃO GENÉTICA: MEDOS E ESPERANÇAS 
Alexandre Quintanilha 

 
 
O fim do século XX foi marcado pelo aparecimento de um novo tipo de tecnologia nas ciências da 
vida. A possibilidade de conhecer e de modificar, de forma mais ou menos controlada, o genoma 
dos seres vivos, deu aos investigadores um novo tipo de poder. O progresso registado no 
aperfeiçoamento destas novas ferramentas vai continuar a ter um impacto crescente em domínios 
tão diversos como a saúde, a agricultura, e o ambiente.  A percepção dos riscos e/ou dos 
benefícios que possam advir da utilização desta tecnologia está em grande parte associada à ideia 
de que a identidade dos seres vivos é definida pelo seu genoma. Daí os receios e as promessas 
com que quase diariamente somos confrontados através dos meios de comunicação. Será muito 
útil esclarecer a situação em que nos encontramos. 

 

A MEDICINA NA ERA PÓS-GENÓMICA 
Carmo Fonseca 

 
A Medicina personalizada é apenas uma das muitas promessas que se vislumbram no horizonte 
da era pós-genómica. Porque motivo o mesmo medicamento provoca diferentes efeitos em 
diferentes indivíduos? Apesar da influência inquestionável exercida por factores externos tais como 
dieta e modo de vida, cabe à herança genética um papel fundamental no determinismo que torna 
cada ser um indivíduo único. 

Que sabemos exactamente sobre o genoma humano? Os cientistas possuem hoje um 
conhecimento quase completo da sua sequência, mas ainda nos falta muito para entender o modo 
como esta informação se traduz num ser humano. Podemos comparar os genes a códigos de 
barras, e imaginar a enorme tarefa que consiste em decifrar o enigma de ―construir‖ um indivíduo a 
partir da química das moléculas de DNA que compõem o genoma. Durante anos muitos 
investigadores dedicaram-se ao estudo em profundidade do seu gene favorito. Na actualidade 
sabemos que os genes são bastante ―sociáveis‖, pelo que interessa perceber de que modo os 
genes e os seus produtos (as proteínas) comunicam entre si. Trata-se de uma tarefa comparável a 
seleccionar um indivíduo e registar todos os contactos pessoais que estabelece ao longo do dia e 
depois ao longo dos vários dias durante toda a sua vida. O mesmo teria de ser feito para todos os 
indivíduos de uma família, de uma cidade, de um país, de uma região... 

Os últimos cálculos apontam para um genoma humano com 30 a 50 mil genes que produzem um a 
dois milhões de proteínas distintas (o proteoma). Ao contrário do genoma, que se mantém estável 
ao longo da vida de um indivíduo, o proteoma está em constante metamorfose variando tanto 
durante o crescimento e envelhecimento, como no dia a dia, em resposta ao meio ambiente.  
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Apesar da sua enorme complexidade, o desvendar dos códigos do proteoma humano já não é uma 
missão impossível. Tal deve-se em grande medida a um considerável desenvolvimento tecnológico 
ocorrido nos últimos anos, aliado a um maior intercâmbio entre cientistas de distintas 
especialidades. Da comunicação e colaboração entre medicina, agricultura e pecuária, biologia 
molecular, informática, física e robótica gerou-se uma oferta de produtos revolucionários que 
começaram a invadir o nosso quotidiano. Animais e plantas manipuladas geneticamente crescem 
em quintas por todo o mundo; casais afectados por doenças hereditárias têm a possibilidade de 
seleccionar embriões sãos; uma nova geração de medicamentos ―inteligentes‖ destinados ao 
combate do cancro e de doenças infecciosas está a chegar à prática clínica, e a realização de 
testes genéticos preventivos tende a generalizar-se. 

 

COMUNICAÇÕES MÓVEIS: PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
Carlos Salema 

 

Precursores e pioneiros: Maxwell, Hertz e Marconi. O campo electromagnético como suporte de 
transmissão da informação. A informação e a sua representação por sinais analógicos e digitais. 
Dois modos de olhar para os sinais: no tempo e na frequência. Características essenciais da 
propagação do campo electromagnético às diferentes frequências. Limitações das comunicações 
via rádio. Os sistemas rádio móvel de primeira, segunda e terceira geração. Breve especulação 
sobre os sistemas futuros.  

 

CÉREBRO E VISÃO: DA ARTE À ENGENHARIA 
João Lobo Antunes 

 

A relação entre as neurociências e a arte é hoje objecto de fascinante investigação. Para os 
―neurologistas da arte‖ a criação plástica parece obedecer a leis ou regras que, de modo 
consciente ou não, resultam na estimulação das áreas visuais do cérebro.  Paralelamente continua 
a perseguir-se o objectivo de restituir a visão por estimulação com técnicas de bioengenharia e 
―softwares‖ cada vez mais sofisticados. Estas duas perspectivas serão tratadas tentando 
estabelecer pontes entre a cultura humanística, neste caso as artes plásticas, a cultura científica e 
as novas tecnologias. 

 

A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SABER  
João Caraça 

 
A espécie humana trouxe uma novidade à evolução: a linguagem verbal. Mas a linguagem não é 
só um meio de comunicação altamente eficaz como, igualmente, um modo poderoso de pensar e 
de conhecer. As palavras são muito mais eficientes do que qualquer outro meio de comunicação 
sensorial. O problema, claro, consiste naquela fracção da realidade que não é fácil de ―apreender‖ 
por meio de palavras --- uma realidade que parece ―escapar-se‖, que é ―opaca‖ em termos do 
―observador‖.  

Conhecer e pensar por palavras pode limitar, portanto, a compreensão de uma parte significativa 
da realidade. Daí a necessidade obsessiva das sociedades humanas de transformar o meio 
exterior, de o adequar a uma realidade interior de palavras, atitude que resulta afinal na criação de 
um mundo fabricado, transformado.  

Dada a quantidade de transformação de que as sociedades modernas são palco, começamos 
agora, no início do terceiro milénio, a ter verdadeira consciência da paradoxal ineficiência do nosso 
repositório cognitivo. Para conseguir ultrapassar esta questão essencial, teremos de saber 
formular estratégias adequadas, obviando a novos recuos, sedutores por certo, mas sem alma. 
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Precisamos, pois, que o «universo» das nossas palavras se aperfeiçoe de tal modo que consiga 
representar, com um risco plausível, o universo em que vivemos. A ciência é uma condição 
essencial e uma consequência necessária desta aventura. Sem a ciência não haverá reforço da 
democracia, nem melhor tomada de decisões, nem, ainda, perspectivas de uma sociedade mais 
justa e mais solidária. 

Nós somos o que pensamos. Fazemos o que sabemos. Somos inseparáveis da nossa visão das 
coisas, da nossa visão do mundo, da nossa visão dos outros. Se for preciso reciclar, é por dentro 
de nós próprios e das nossas sociedades que temos que começar. Se nos tornámos uma parte do 
problema, é bom que pensemos em nos transformarmos numa parte da solução. De outro modo, 
teremos pela frente um desenvolvimento de carácter ―insustentável‖. 

 

COMO SE ADAPTA O CÉREBRO AO CONHECIMENTO DA ORTOGRAFIA  
Alexandre Castro-Caldas 

 
Nos últimos anos tem-se vindo a acumular informação sobre as diferenças entre a população 
alfabetizada na idade própria e aquela que nunca frequentou a escola por razões sociais. 
Percebeu-se que a ausência da consciência fonológica que se adquiriu na idade escolar ao 
aprender a ler pode levar a deficits de desempenho em tarefas verbais particulares na idade 
adulta. Esses deficits de desempenho têm expressão na função cerebral e na própria anatomia do 
cérebro sobretudo no que respeita ao cruzamento da informação entre os dois hemisférios através 
do corpo caloso.  

Mais recentemente tem sido estudado o impacto deste «handicap» na capacidade de aprender a 
ler na idade adulta.  

 

TEMPO: DO BIG-BANG ÀS DESCOBERTAS, DO FUSO HORÁRIO À INTERNET  
Rui Agostinho 

 

A noção de Tempo evoluiu ao longo da história e há marcos importantes que devem ser 
assinalados.  

A noção de um tempo universal infinito no qual a realidade humana está inscrita, dominou o início 
das nossas culturas. Existem excepções que estabelecem um começo do universo e do tempo, e 
um fim, associado ao crepúsculo dos deuses, em mitologias nórdicas. Nas tradições religiosas 
mais orientais, a noção de um renascer cíclico do indivíduo permitia-lhe acompanhar essa 
infinitude do universo, em contraste com a curta e efémera vida humana, mas em simultaneidade 
com o aperfeiçoar do 'ser-se humano' como caminho para atingir a perfeição da Criação, do 
Cosmos. A visão cristã de Santo Agostinho aprofunda e define um conceito de um único ciclo da 
vida, dum início sem retrocesso, de um caminhar na direcção da meta a atingir. Quase uma Flecha 
do Tempo. 

Newton definiu um tempo universal independente da natureza material como todos sabemos, mas 
a revolução do conceito de tempo começou com a Teoria da Relatividade. O conceito de um tempo 
interligado com o espaço e controlado pela distribuição de matéria e a sua velocidade relativa 
alterou a nossa percepção sobre o próprio universo. Quando em 1920's Edwin Hubble descobre a 
expansão sistemática do universo e até finais do século passado se vai confirmando 
paulatinamente a teoria do Big Bang, então o tempo tem um princípio bem estabelecido para os 
habitantes deste universo, e terá um fim indeterminado... Porém especula-se cientificamente sobre 
as dimensões do universo, as explícitas e as escondidas, e como o tempo pode ser uma 
coordenada contínua que vem dum passado sem história, dum universo anterior a um big bang, 
num hiper-universo muito maior, ao qual não acedemos e que globalmente poderá ser estéril, sem 
constantes físicas talhadas à medida do Homem. 
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O Tempo... essa entidade que caminha em flecha num sentido único, aumentando a entropia do 
espaço, que não existe sem matéria e movimento, e cujo compasso é controlado por esta mesma 
energia a que chamamos universo... universo que se expande aceleradamente dentro de uma 
energia escura que agora domina todo o Cosmos, todas as outras formas de energia. 

O Tempo permitiu aos Portugueses desenhar o Mapa Mundo. Conhecer as Horas Nocturnas e as 
Diurnas, o caminhar das mesmas ao longo do ano, como variam e como servem para conhecer o 
lugar onde estamos. Marinheiros de fracas embarcações, das quais se conhecia a progressão nos 
oceanos conforme o vento estava de través ou de poupa, se ia à bolina ou com a nau a meia 
carga. Quantas milhas percorridas no Mar imenso que acabava algures numa queda aos abismos 
profundos na imaginação das nossas gentes. E assim se mediram as longitudes e o Reino de 
Portugal e dos Algarves mostrou Novos Mundos ao Mundo. Trazendo novas espécies, nova fauna, 
novos seres que desafiaram crenças e superstições, ajudando a revolucionar o conceito da 
posição do Homem na Criação e no Cosmos. 

E como mediram eles o Tempo?  Irregularmente é verdade, mas...depois dos Portugueses o 
Mundo ganhou a forma que hoje lhe conhecemos. 

A organização da civilização subjugou a cadência do tempo e a nova ordem exigiu uma medida 
compassada, correcta, talhada à nossa imagem e desejo. A progressão irregular do sol foi vista 
como inapropriada e as novas atitudes perante uma actividade humana cada vez mais intensa, tão 
veloz quanto os interesses, criaram a harmonia dos Fusos Horários. A sincronização das 
actividades, das transacções, das entregas, os registos da humanidade criaram os selos e os selos 
do tempo. 

Os relógios fundamentais acertaram o compasso com a rotação do cosmos em torno da Terra. 
Mediram-se com precisão os atrasos e o sincronismo com a grande máquina do Mundo. 
Registaram-se os tempos e os instantes dos fenómenos, mesmo quando a rotação global do 
universo não era observada... e o tempo era difundido por bandeiras, balões, telégrafos e estações 
semafóricas, para que os países se sincronizassem. 

O advento dos relógios electrónicos, com osciladores de cristal de quartzo, e depois com 
fenómenos de transições atómicas, ultra estáveis, permitiu descortinar as irregularidades de um 
planeta que se deforma e oscila secularmente entre a precessão devida à Lua, e as forças 
gravitacionais dos oitos companheiros solares. A desaceleração da rotação devida às ondas que 
se espraiam nas praias. A circulação global e faseada da massa atmosférica transferem momento 
e rotação ao planeta sólido. 

Que horas são? Quando comprou este livro? Os seus impostos entraram às 17h00m00,1s  e por 
isso estão fora de prazo...  Que horas são? Geme a sociedade em peso, num frenesim que não 
mexe nem se vê, mas em que todos confiam, mesmo não havendo selos e aferidores do Tempo. O 
Tempo está certo? Qual Tempo? Onde estão os Guardiões do Tempo? 

O Tempo.... passou. 

 

DA REPARAÇÃO À REGENERAÇÃO DOS TECIDOS: O LAGARTO E A ENGENHARIA  
Mário Barbosa 

 
E se os carros tivessem um acidente e, passados uns minutos, desaparecessem as amolgadelas, 
sem ser preciso ir ao bate-chapas? Uns diriam que se tratava de bruxaria. Outros gritariam: 
―milagre!‖. Mas se a cauda da lagartixa não crescesse depois de um qualquer malvado lhe atirar 
uma pedra certeira, que estranho seria! ―Coitadinha, deve estar doentinha‖ – diria a família da 
bicha. Agora, vejam bem a notícia que não daria alguém tirar um dente e, passado uma semana 
(mais ou menos ...), começar a nascer-lhe outro novinho, no mesmo sítio.  Enfim, não será notícia 
de jornal, mas não é razão para despreocupação se uma ferida demorar a sarar.   

Estamos habituadas a que as feridas sarem, mas que os dentes arrancados não voltem a crescer. 
Que os rabos das lagartixas cresçam, mas que os carros precisem de ser desamolgados.  
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E se não tivesse que ser assim? Se a engenharia inventasse carros que se auto-desamolgassem? 
Se os nossos tecidos se auto-reconstituíssem sempre depois de um acidente ou uma doença, 
mesmo quando fossem graves os danos? 

A reconstituição do corpo e a restauração das funções não é só mito e imaginação. A enorme 
carência de transplantes aguça o engenho da ciência. Para uma nova arquitectura – a dos tecidos 
do nosso corpo – há quem esteja a inventar uma nova engenharia, que também usa andaimes. 
Mas para que sejam células a agarrar-se a eles. Nos princípios, parece tudo muito simples. ―Só‖ 
são precisas duas coisas: convencer estas trabalhadoras a cumprir o projecto do arquitecto e que 
este saiba falar a linguagem delas.  

    

CARTOGRAFAR, IMAGINAR: 
O PAPEL DOS MAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA GEOGRAFIA PARA A EUROPA  

João Ferrão 

 
Os mapas são tradicionalmente utilizados como instrumentos úteis para descrever e analisar a 
realidade existente através das representações espaciais que proporcionam. Nos últimos anos, 
porém, a cartografia alargou-se à produção de imagens e metáforas espaciais, representações 
impressionistas capazes de sustentar ideias e formas de comunicação novas em torno de 
linguagens visuais criativas e estimulantes. O papel persuasivo desta nova iconografia tem sido 
utilizado na discussão do projecto europeu, dando lugar a discursos inovadores sobre as 
geografias desejadas para o futuro do velho continente. A criação de novas identidades a partir de 
linguagens cartográficas comuns torna-se, assim, um procedimento fundamental para a construção 
desses futuros imaginados. 

 

VÉNUS EM TRÂNSITO 
Nuno Crato 

 
Em 8 de Junho de 2004 assistiremos a um acontecimento histórico: o planeta Vénus passa em 
frente ao disco solar e esse trânsito é visível em Portugal. 

Até hoje, a humanidade apenas observou cinco trânsitos de Vénus e desde 1882 que esse 
raríssimo fenómeno não era observado. Não há ninguém vivo que tenha alguma vez visto o ponto 
negro do planeta passar em frente ao Sol. Em 2012 registar-se-á um novo trânsito, mas não será 
visível em Portugal. O seguinte registar-se-á apenas em 2117. O trânsito deste 8 de Junho é pois 
um acontecimento histórico. 

Nesta palestra, contar-se-ão algumas das aventuras mais espectaculares de observação de 
trânsitos, desde as observações de Teodoro de Almeida, perseguido pelo Marquês de Pombal e 
escondido no Porto, até às tentativas frustradas dos astrónomos portugueses em 1882, passando 
pela viagem do Capitão Cook ao Taiti em 1769. Explicar-se-á também como os astrónomos 
utilizaram os trânsitos para medir com rigor a distância da Terra ao Sol e para descobrir muitos 
outros factos, tais como a existência de uma atmosfera no planeta Vénus. Finalmente, descrever-
se-ão diversas maneiras de observar o trânsito de Vénus, desde os mais simples, com processos 
que todos podem utilizar, até aos mais complexos, em observatórios astronómicos. 

 

PORQUE É QUE AS CIÊNCIAS “MOLES” SÃO “MOLES” 
António Hespanha 

 
Os saberes sobre os homens e as nossas sociedades são normalmente considerados como 
menos certos e menos seguros do que os saberes sobre a natureza, como a física ou a biologia... 
Por detrás desta ideia estão duas ordens de questões.  
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Uma delas prende-se com o facto de se crer que a única maneira de provar que uma afirmação 
científica é verdadeira é aquela que os ―cientistas‖ normalmente usam: a experimentação, a 
demonstração lógica. Uma coisa e outra raramente são possíveis nas ―ciências sociais‖ (ou 
―humanas‖). Raramente nos podemos sujeitar a experiências. E nem tudo o que o senso e a 
experiência comuns acabam por provar ser válido pode ser demonstrado ―por a + b‖.  

Uma outra razão pela qual as ciências sobre o homem e a sociedade parecem ser mais ―moles‖ – 
ou seja, menos rigorosas (em latim, rigor quer, justamente, dizer rigidez, precisão) - é que, 
aparentemente, os que se dedicam a estas ciências estão mais habituados a pensar o seu saber 
de uma forma mais rica e colorida, menos a ―preto e branco‖. Ou seja, estão habituados – pela 
própria natureza do seu trabalho intelectual – à ideia de que o que é verdade aqui, ―pode não o ser 
para lá dos Pirinéus‖ (como uma vez escreveu o filósofo francês Montaigne; que, por acaso, do 
nosso ponto de vista, estaria para lá dos Pirinéus…). 

Felizmente que assim é. Se as ―ciências humanas‖ deixarem de se assumir como moles, o risco 
que se correria era o da arrogância ―científica‖: o de se pretender que o justo, o belo, o útil, o bom, 
podiam ser objecto de uma prova universal, com régua e esquadro, cruzando as fronteiras das 
culturas e das sensibilidades e impondo à inextinguível variedade humana uma uniformidade 
monótona. No entanto, o mal não era apenas esse: era também o de que a opinião de alguns – em 
questões tão pessoais e tão culturais como os gostos ou as opiniões sobre o ―bom governo‖ – 
pudesse ser autoritariamente imposta a todos. Em certo sentido, todas as tiranias começaram por 
aqui: pela batota de fazer passar por ―natureza‖ o que apenas era ―cultura‖. 

 

A BIOLOGIA DAS EMOÇÕES 
António Damásio 

 
A investigação desenvolvida na neurobiologia das emoções e dos sentimentos está, finalmente, a 
alcançar a merecida atenção. Na conferência ―A Biologia das Emoções‖ serão abordados os 
progressos feitos nesta área, começando por apresentar um quadro teórico que situa as emoções 
e os sentimentos numa perspectiva evolucionista e discutindo o seu papel biológico na 
homeostase.  

Recentes descobertas experimentais sobre os sistemas neuronais envolvidos na execução, no 
reconhecimento e nas vivências emocionais dos seres humanos serão também apresentadas. 

Os dados indicam que as emoções e os sentimentos estão neurologicamente baseados em 
estruturas cerebrais envolvidas na regulação e representação do estado do corpo.   

A evidência empírica mostra-nos que as emoções e os sentimentos não são um luxo de que 
possamos prescindir, pois têm um papel relevante na manutenção da vida, participando 
intimamente no processo da consciência e na tomada de decisão. 

 

UMA VIAGEM PELO MUNDO DOS ROBOTS 
Isabel Ribeiro 

 
A palavra robot já entrou no nosso quotidiano mas saberemos o que é e como funciona um robot? 
Para que servem os robots? Será que só se usam robots na indústria? Como serão os robots 
daqui a 50 anos e de que modos estarão integrados na vida dos cidadãos?  

Esta palestra vai guiar-nos numa viagem pelo mundo dos robots móveis. A viagem começa num 
passado recente para mostrar a evolução dos robots móveis nas últimas décadas. Os exemplos 
apresentados nesta primeira parte deixam claro que, embora com formas e aplicações diferentes, 
todos os robots móveis têm constituições/componentes semelhantes. A viagem prossegue com a 
apresentação dos componentes fundamentais de um robot móvel: os sistemas de locomoção 
(como é que o robot se desloca?), os sistemas de percepção (o que são os sentidos do robot e de  
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que modo o robot se apercebe do mundo que o rodeia? O robot pode ver?) e os sistemas de 
navegação/decisão (como é que o robot pensa e toma decisões? Onde estou? Para onde devo ir? 
Como chego lá sem colidir com obstáculos? Como posso usar a informação a priori sobre o 
mundo?). Como se planeia e executa uma tarefa? Pode o robot aprender com o seu 
comportamento passado? Como se adapta o robot à interacção com as pessoas, nas tarefas em 
que tem que o fazer? 

A viagem continuará com a mostra de um conjunto de aplicações em que, hoje em dia, se usam 
robots. Apresentam-se robots que actuam em ambientes terrestres, aéreos e submarinos com 
objectivos muito diversos: robots de assistência a populações, robots de serviços, robots aplicados 
à medicina, robots de entretenimento, robots usados em aplicações industriais e na área dos 
serviços, robots de vigilância, robots de busca e salvamento, robots de apoio à exploração e 
mapeamento de fundos submarinos, robots de inspecção de condutas ou de zonas perigosas, e 
equipas de robots futebolistas. 

O passado e o presente permitem projectar o futuro. A última jornada desta viagem será uma 
discussão sobre os cenários da evolução futura dos robots móveis. 

 

AH! AH? AH...!! 
Paulo Almeida 

 
No fim de contas que vem a ser a Matemática? Pois bem, em Matemática começamos por olhar à 
nossa volta espantando-nos ( ! ) aqui e ali com coisas intrigantes que nos fazem pensar, pensar, 
pensar ( ? ), deixando-nos suspensos na incerteza, e com muito esforço, quando a sorte e o 
engenho ajudam acabamos por entender ( ...!! ) o porquê do que se esconde detrás dos mistérios 
que nos surpreendem. Mas isso afinal não é o que sempre se passa com a Ciência em geral? É, 
mas aos matemáticos basta um lápis e um papel. Mas nem sequer é preciso um computador? 
Nem sequer um computador!, a menos que seja cómodo. 

 

O MUNDO À ESCALA DO ÁTOMO 
Augusto Barroso 

  
Os constituintes elementares da electricidade e da luz, electrões e fotões, são usados para ilustrar 
a sua descrição em termos de ondas e partículas. 

Posteriormente, apresenta-se o conceito de spin do electrão, descreve-se a experiência de Stern-
Gerlach e discutem-se os seus resultados em termos da descrição quântica desse sistema. 

Por fim aborda-se a existência de estados quânticos entrelaçados e apresenta-se uma descrição 
simples das diferenças fundamentais entre a descrição probabilística inerente à Física Quântica e 
aquela que todos associamos ao resultado de um jogo de roleta. 

 

A CIÊNCIA E O FUTURO 
Filipe Duarte Santos 

 
A ciência moderna teve as suas origens nos séculos XVI e XVII e desenvolveu-se de forma 
acelerada até aos nossos dias. É através dela e da sua metodologia que conseguimos reconstruir 
a história do Universo desde o Big Bang até ao aparecimento e evolução de vida na Terra e o 
surgimento do género Homo, há cerca de 2,5 milhões de anos. Desde esses nossos longínquos 
antepassados até ao Homo sapiens de há 150 000 anos o volume do cérebro aumentou por um 
factor de 3,4. A partir desse período o homem teve uma evolução mais rápida, de natureza cultural 
e não biológica. 
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Com a descoberta da agricultura e do uso dos metais, com o desenvolvimento das cidades-estado 
e das civilizações, o homem passou a ter um impacte crescente sobre o meio ambiente. A nossa 
civilização globalizante tem permitido, sobretudo através da ciência e da tecnologia, que os 
sistemas terrestres suportem uma população sempre crescente. Há porém um custo que se traduz 
na degradação do ambiente, na poluição da atmosfera, dos oceanos e dos meios terrestres, na 
perda de biodiversidade, na erosão dos solos, nas alterações climáticas, etc. Criámos uma 
civilização notabilíssima com realizações culturais, científicas e tecnológicas ímpares que, contudo, 
exige um consumo intensivo de energia e de recursos naturais não renováveis. Este paradigma 
evolutivo não poderá durar indefinidamente. Diz-se que a solução é o desenvolvimento 
sustentável. 

Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Será possível atingi-lo? Como irá evoluir ao longo do 
século XXI a relação da humanidade com o meio ambiente e os seus recursos naturais? Que 
poderemos fazer, individualmente e colectivamente, para evitar as futuras crises ambientais que se 
anunciam? Qual afinal o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento sustentável? 

 

GENES E AMBIENTE: DO SUPER-HOMEM AO POPEYE 
Manuel Sobrinho Simões 

 

É difícil encontrar uma metáfora mais provocante do que esta para o que nos propomos discutir. O 
Super-Homem é um extra-terrestre, nascido num planeta longínquo, com uma constituição 
genética totalmente distinta da nossa. O Popeye, pelo contrário, é um marinheiro bem terráqueo, a 
puxar para o rufia, que vai buscar a sua energia aos espinafres. Estão assim balizados os limites 
que se estendem dos genes ao ambiente. 

E nós? ―Nós por cá todos bem‖, como dizia o outro. Porque, no fundo, somos o produto da 
interacção permanente (e mais ou menos equilibrada) dos nossos genes com o ambiente em que 
vivemos. O que temos dentro do tubo digestivo e dos pulmões, por exemplo, é ambiente em 
estado puro….  Como consequência dessa interacção somos seres profundamente instáveis que 
perdemos e regeneramos muitos biliões de células por dia, sem disso darmos conta a não ser 
quando adoecemos. 

A Saúde passa assim pelo controlo inteligente da interacção genético-ambiental. Na vida 
embrionária, na infância, na vida adulta e, pasme-se, até na velhice. E a questão é: será que 
devemos procurar aproximar-nos do Super-homem melhorando os nossos genes? Ou será que o 
modelo Popeye é mais interessante? E que tal o recurso à alquimia do Harry Potter? É sobre isto 
que vamos conversar. 

 

OS DESASTRES DE SOFIA E AS ESTRUTURAS DO ACASO 
Dinis Pestana 

   
Por vezes, para conhecer a verdade é necessário pressupô-la. 

Imprimatur, o Segredo do Papa - R. Monaldi e F. Sorti (2004) 

 A Sofia dos Desastres, da Condessa de Ségur, faz muitas asneiras, é castigada, arrepende-se, 
faz outras asneiras, e o ciclo recomeça. Naturalmente, com as amarguras das Meninas 
Exemplares  e das  Férias, aprende o suficiente para romper esse ciclo, ganhar juízo, não sendo 
consequentemente  imoral  terminar num happy end de felicidade reencontrada, um padrão  
inevitável num livro infantil, que tem que transmitir optimismo e fé nos valores estabelecidos.  

Os desastres são próprios do mundo da infância, uma fase necessária   porque nascemos 
imaturos (muitos  sê-lo-ão  — ou sê-lo-emos? — pela vida for a …), e  é  necessário  um  período  
largo  de  treino,  de  lições  da  vida,  para  aprendermos  a  reconhecer  os  padrões  prováveis,  
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eventualmente a modificá-los, a alargar a nossa compreensão do que nos rodeia e a tomar 
decisões. 

E uma parte importante das lições da vida é que a maior parte das decisões importantes são 
tomadas sob incerteza, sem domínio completo da informação que seria relevante para poder 
decidir bem. Crescer é, também, aprender que a incerteza está presente em tudo aquilo que nos 
rodeia. É, sobretudo, aprender que essa incerteza pode ser domada, delimitada, que podemos 
abstrair os padrões mais prováveis, pressupor a verdade antes de a conhecer, e 
consequentemente desenvolver métodos para decidir racionalmente mesmo em condições 
adversas. 

O desenvolvimento da Probabilidade e da Estatística respondem a essa necessidade de dominar o 
que é incerto e efémero, transformando a informação em Sofia, no sentido original de 
conhecimento. Os antigos alquimistas procuravam a pedra filosofal capaz de transformar o 
chumbo em ouro. Os construtores da Ciência de hoje sabem que os dados de que dispõem são 
uma ténue poeira que se agita na superfície da realidade — e que a tarefa é não só evitar que 
essa poeira encubra a essência das coisas, como, pelo contrário, que a revele; a pedra fisosofal é 
apenas uma metáfora deste nosso empreendimento, individual e colectivo, de transformar a poeira 
dos dados no ouro do conhecimento. 

Mas para isso é preciso saber ler os dados, e a montante disso, ainda, saber que nem todos os 
dados prestam, e por isso aprender como obter os que prestam. A Estatística é uma espécie de 
canivete suíço, a que vamos sempre acrescentando novas ferramentas para abordar um mundo 
cada vez mais complexo. Todos lidamos com a incerteza, e em menor ou maior quota todos 
precisamos de saber utilizar, ao menos parcialmente, esse canivete. Porque se não soubermos, 
como procuraremos exemplificar nesta conversa, vamos contribuir para que ocorram mais alguns 
desastres à Sofia. 

 

O QUE É SER COMPLEXO? 
Rui Vilela Mendes 

 
Há sistemas aparentemente simples (sistemas com poucos elementos) que têm comportamento 
complexo e sistemas com uma multidão de partes que têm comportamento simples ou organizado. 
Estas são as duas faces das ciências da complexidade. 

Não há talvez um paradigma único que nos permita descrever todos os sistemas complexos, mas 
alguma compreensão foi alcançada nas últimas décadas, em especial estudando casos 
particulares e encontrando semelhanças e propriedade comuns. 

Em particular, a matemática (essa metáfora ou novela simbólica sobre a natureza das coisas) 
permite-nos começar a compreender como tudo isso se passa e como daí podemos tirar partido 
para melhorar a compreensão de nós mesmos, do mundo que nos rodeia e talvez, quem sabe, de 
o tornar mais habitável. 

 

VERDE É A QUÍMICA 
Manuel Nunes da Ponte 

 
A Química é a ciência da vida real. Do alguidar de plástico aos fármacos mais complexos, estamos 
rodeados por objectos que utilizamos a toda a hora e que são constituídos por substâncias novas, 
inventadas e fabricadas por Químicos. A Indústria Química é a mão invisível que povoa o nosso 
mundo, sem que de facto nos apercebamos de como os seus produtos transformaram a vida 
quotidiana. Quem se apercebe, ao entrar no seu automóvel, de que pelo menos 30 % dos 
constituintes da ―bela máquina‖ são produtos da Indústria Química? E quem tem ideia, enquanto 
vê um jogo de futebol, como todo o equipamento, desde a bola até às ―chuteiras‖,  
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camisolas e calções dos jogadores (e árbitros), foi recentemente transformado pela aplicação de 
novos plásticos? 

Por outro lado, a Química é uma Indústria Europeia. Nasceu na Europa na segunda metade do 
século XIX e é, na realidade, o único sector industrial onde a Europa ainda é superior a qualquer 
dos seus competidores.  

Paradoxalmente, as palavras ―química‖ e ―químicos‖ parecem hoje em dia ser sinónimos de tóxico, 
poluente, insalubre. Embora o desenvolvimento da Química tenha sido um dos pilares em que 
assentou a transformação radical do estilo de vida nos países desenvolvidos nos últimos cinquenta 
anos, na opinião pública europeia a sua imagem actual não é associada aos benefícios que trouxe.  

Esta é uma tendência que abrange toda a tecnologia moderna, mas a Química é particularmente 
afectada. As causas, reais ou virtuais, desta imagem negativa estão ancoradas na visão de 
chaminés de fábrica despejando fumos tóxicos, e em desastres como os de Seveso, em Itália, e de 
Bhopal, na Índia. A resposta que esta imagem tem suscitado no interior da comunidade química, 
incluindo a indústria, gerou o actual movimento da Química Verde ou Química Sustentável, em que 
a aparente contradição dos termos é utilizada de forma assumidamente provocatória.  

 

Na realidade, os químicos vêem-se como arquitectos e construtores de moléculas, e não como 
poluidores máximos do planeta. Esta comunicação pretende apresentar a visão dos químicos 
sobre a sua própria Ciência e sobre a sua capacidade para redesenhar os processos da Química 
Industrial, para que eles sejam, em si mesmos, mais limpos. 

 

ENERGIA E AMBIENTE NUM MUNDO COM MUITA GENTE 
Manuel Collares Pereira 

 
Precisamos de Energia para tudo o que fazemos e mesmo para quando não fazemos nada! Hoje, 
para termos Energia, recorremos sobretudo aos combustíveis fósseis. O seu uso tem um tremendo 
impacte sobre o Ambiente. Quando éramos poucos no Planeta, isso tinha remédio fácil. À medida 
que vamos sendo cada vez mais, os impactes tornam-se cada vez maiores e mais difíceis de 
absorver.  

Um deles é o famoso Aquecimento Global da Terra, pelo mecanismo do Efeito de Estufa. 
Procuraremos explicá-lo e perceber como vai piorar, quer com a explosão demográfica a que 
assistimos, quer com o facto de essa explosão se dar precisamente naquelas populações mais 
pobres do mundo e que hoje menos energia utilizam per capita. Veremos que essa não é uma 
situação  sustentável, já que Desenvolvimento não é compatível com tão parco uso de Energia, o 
que obriga, quando quisermos ser (ou formos obrigados a ser?!) mais justos e equitativos, a 
introduzir um factor multiplicativo que é maior que o que resulta do simples contar de cabeças.  

Será então necessário encontrar alternativas substanciais aos combustíveis fósseis, mas também 
porque os próprios combustíveis fósseis são um recurso finito. Mas isso não vai bastar: teremos 
que ir mais longe, mudando a nossa atitude face ao uso que fazemos da Natureza e dos seus 
recursos. Mais grave ainda, até isso poderá não ser suficiente e passa a estar em causa qualquer 
coisa de mais profundo: a necessidade de novos valores, um novo paradigma para o que mais 
valorizamos e esperamos da vida e que seja inerentemente menos energívoro. Poderá até 
acontecer que tenhamos mesmo que alterar a matriz da Economia Global em que vivemos tão 
mergulhados, que já nem sequer pensamos que poderia (poderá) ser diferente.  

Serão referidas algumas consequências imediatas para a nossa vida actual, servindo de exemplo 
para a insustentabilidade do caminho em que seguimos hoje. Terá de ser um Mundo diferente, 
este com muita gente? Sim, mas não necessariamente pior, se soubermos ler o que a Ciência nos 
vai revelando e tivermos a inteligência e a vontade suficiente para sermos agentes e não vítimas 
da mudança.  
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HISTÓRIAS DA LUZ E DA MATÉRIA 
Ana Eiró 

 
 A luz, sobretudo a que vinha dos astros, sempre exerceu fascínio sobre os homens, que se 
interrogaram sobre a sua natureza e fizeram conjecturas sobre a sua constituição. É apenas no 
final do século XIX que se impõe a teoria ondulatória da luz, graças aos notáveis trabalhos de 
Maxwell, que unifica a electricidade e o magnetismo, e à validação experimental da natureza 
electromagnética da luz feita por Hertz.  

Muitos foram também as tentativas de explicação da constituição da matéria ao longo dos séculos. 
A hipótese atomista, desenvolvida por Demócrito na antiguidade, só foi retomada de forma mais 
realista em meados do século XVII, nomeadamente através de Boyle, Newton e Bernoulli, mas é 
na química, com Dalton no início do século XIX que o conceito da matéria constituída por átomos 
se desenvolve de uma forma mais estruturada, noção que demora contudo várias décadas a ser 
definitivamente aceite.  

No virar do século, físicos ilustres consideravam a Física acabada! 

 

O início do século XX marca contudo uma enorme ruptura nos conceitos. Esta revolução, que se 
inicia com a descoberta dos raios X, da radioactividade e da identificação do electrão como um 
constituinte da matéria, tem em Einstein e nos artigos de 1905 uma expressão avassaladora: 
questiona a natureza ondulatória da luz introduzindo a noção de quantum de luz (o fotão), 
explica os movimentos de partículas microscópicas como resultado dos choques com os átomos, 
invisíveis, abrindo caminho à verificação experimental da sua existência. Estes átomos, reais, 
vão ser regidos por leis diferentes num mundo que é governado pela mecânica quântica, 
desenvolvida nas primeiras décadas do século XX. E é no interior destes átomos e na 
compreensão dos processos atómicos, que a equivalência entre massa e energia, consequência 
do princípio da relatividade e expressa na famosa equação E=mc2, se torna essencial, 
explicando, por exemplo, como é produzida a energia das estrelas.   

Hoje é possível não só olhar para os átomos como manipulá-los, medir tempos mil milhões de 
vezes mais curtos que um microsegundo, usar as novas luzes que a física revelou para observar 
o universo, olhar para o interior do nosso corpo ou para os objectos do dia a dia.  

Nesta apresentação serão referidos alguns exemplos de como os conceitos da física evoluíram 
em torno da luz e da matéria, e será apresentada de uma forma muito resumida o conteúdo da 
exposição, que pretende sensibilizar o público para o papel determinante da Física para a 
compreensão do mundo em que vivemos e para o desenvolvimento tecnológico das sociedades 
modernas. 
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ANEXO 5 



 

GUIÃO DA ENTREVISTA aos sujeitos alvo-Autores inserida na dissertação de 
mestrado em Comunicação e Educação em Ciência da Universidade de Aveiro, “A Arte 
de Divulgar a Ciência – análise dos ciclos Despertar para a Ciência” 
 
Introdução: Esta entrevista, dirigida aos autores / promotores dos ciclos de colóquios 
Despertar para a Ciência, tem como objectivo conhecer as razões subjacentes ao 
lançamento deste Programa e à comunicação em ciência para um público não especialista. 
 
 
1 – Como surgiu esta ideia? 
 
1.1 – E o título para o ciclo de colóquios? 
 
2 – Do seu ponto de vista, enquanto Director do Serviço de Ciência da FCG/ Presidente da 
FCT, quais as motivações para a criação do ciclo de colóquios Despertar para a Ciência? 
 
3 – Quais os objectivos pretendidos com esta iniciativa? 
 
4 – Antes do início do Programa, quais as expectativas dos organizadores em relação ao 
sucesso desta iniciativa/ à adesão do público? 
  
 
5 – Quais os critérios usados para:  
 
5.1 – a delimitação do público-alvo; 
 
5.2 – a definição do formato: datas; periodicidade; hora; local; duração das intervenções; 
tempo de debate. 
  
 
6 – Quais foram os critérios utilizados para: 
 
6.1 - a selecção dos temas das conferências? 
 
6.1.1 – em que medida os currículos escolares influenciaram a escolha dos temas? 
 
6.2 - a selecção dos conferencistas? 
 
6.3 – a aceitação dos títulos propostos pelos conferencistas? 
 
7 – Em que medida os objectivos foram alcançados? 
 
7.1 – Qual a explicação, ou as razões, que encontra para o nível dos resultados alcançados? 
 
8 – Qual a avaliação que faz do Programa, enumerando também os aspectos que considera 
negativos e que gostaria de ver melhorados. 
 
8.1 – Na sua opinião, o Programa deveria ter continuidade? Se sim, exactamente nos 
mesmos moldes dos anteriores ciclos ou haveria algum aspecto que gostaria de ver 
modificado (ou melhorado)? 
 
9 – Qual a importância que atribui ao Programa na perspectiva dos benefícios a curto e a 
longo prazo. 
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GUIÃO DA ENTREVISTA aos sujeitos alvo-Conferencistas, inserida na dissertação de 
mestrado em Comunicação e Educação em Ciência da Universidade de Aveiro, “A Arte de 
Divulgar a Ciência – análise dos ciclos Despertar para a Ciência” 

 
Introdução: Esta entrevista, dirigida a alguns dos conferencistas dos ciclos de colóquios 
Despertar para a Ciência, tem como objectivo melhorar a eficácia da comunicação em ciência 
naquelas conferências e é um instrumento de avaliação da arte de divulgar a ciência. 

 
1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência qual a 
sua reacção? 

 
2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se sim, já 
alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não especialista? 

 
3 – Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do Secundário)? 

 
3.1 – Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 -  A escolha do título. 
3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
3.1.3 – Outros. 

 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 

 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 

 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um público 
não especialista? 

 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 
7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica assim 
como sobre as necessidades de financiamento. 
7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas com a 
investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 

  
8 – O que sentiu durante a conferência? 
8.1 – Interesse do Público?  
8.2 – Interacção com o público?  

 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 9.1 - Feed-back do público?   
9.2 – As perguntas durante o debate?   9.2.1 – Relevantes? 9.2.2 – Despropositadas? 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 

 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público não 
especialista? 

 
11 - O que tentaria melhorar? 

 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) – em 
relação aos seguintes parâmetros: 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 
12.4 – Lidando com as perguntas do público.  
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ANEXO 5a 



 

Guião do Questionário para os ALUNOS 
 

Este questionário pretende recolher a sua opinião sobre vários aspectos relacionados com as conferências 
do ciclo Despertar para a Ciência, no âmbito de uma dissertação académica. 

Responda com sinceridade a todas as questões. Não se identifique, os dados serão tratados 
anonimamente. 
Muito obrigada pela sua disponibilidade e colaboração. 

 
Assinale, por favor, a sua resposta com uma cruz (X), conforme a sua opinião/ situação, ou escrevendo-a 
por extenso, quando necessário. 

Sexo: Feminino        Masculino                Idade ___                 Ano Escolar__________ 
 
Agrupamento __________________    Escola que frequenta _________________________________ 
 
1 – Vem habitualmente a estas conferências? Em caso afirmativo indique as 
razões.____________________________________________________________________________ 

2 – No quadro abaixo assinale com uma cruz as conferências a que assistiu (na coluna à frente da 
respectiva conferência).  

2003  2004  2005  

1 - O Universo (visível e invisível) 
que se vai descobrindo.  
Teresa Lago  14 Janeiro 

 
 

12 - Como se adapta o cérebro 
ao conhecimento da ortografia. 
Alexandre Castro-Caldas 
21 Janeiro 

 
 

23 - Genes e ambiente: do 
super-homem ao popeye.  
Manuel Sobrinho Simões 
16 Fevereiro 

 
 

2 - Ora então, vamos à Vida!  
António Coutinho 18 Fevereiro  

 
 

13 - Tempo: do Big-Bang às 
Descobertas, do Fuso Horário 
à Internet.   
Rui Agostinho 18 Fevereiro 

 
 

24 - Os desastres de Sofia e 
as estruturas do acaso. 
Dinis Pestana 23 Março 

 
 

3 - O dia em que nasceu a Química.  
Jorge Calado  
25 Março 

 
 

14 - Da reparação à 
regeneração de tecidos - o 
lagarto e a engenharia. 
Mário Barbosa 24 Março 

 
 25 - O que é ser complexo? 

Rui Vilela Mendes 20 Abril 

 
 

4 - Batatas e Maçãs: Despertar para 
a Ciência no Jardim de Infância e 
Escola Primária. 
 Carlos Fiolhais 18 Abril 

 
 

15 - Cartografar, imaginar: O 
papel dos Mapas na 
construção de uma nova 
geografia para a Europa. 
João Ferrão 28 Abril 

 
 26 - Verde é a Química! 

Manuel Nunes da Ponte 18 
Maio 

 

 

5 - Aventuras da água do mar nos 
subterrâneos do oceano. 
Fernando Barriga 20 Maio 

 
 

16 - Vénus em trânsito. 
Nuno Crato 26 Maio 

 
 

27 - Energia e ambiente 
num mundo com muita 
gente. 
Manuel Collares Pereira 8 
Junho 

 

 

6 - Sistemas dinâmicos, 
equidistribuição e combate à fraude 
fiscal. 
Jorge Buescu 24 Junho 

 
 

17 - Porque é que as ciências 
"moles" são "moles". 
 António Hespanha 16 Junho 

 
 

28 - Histórias da luz e da 
matéria. 
Ana Eiró 14 Setembro 

 

 

7 - Manipulação genética: Medos e 
Esperanças. 
 Alexandre Quintanilha 15 Julho 

 
 

18 - A Biologia das Emoções. 
António Damásio 12 Julho 

 
  

 

8 - A Medicina na era pós-genómica. 
Carmo Fonseca 16 Setembro 

 
 

19 -Uma viagem ao mundo 
dos robots.   
Isabel Ribeiro 22 Setembro 

 
  

 

9 - Comunicações móveis: passado, 
presente e futuro. 
Carlos Salema 20 Outubro 

 
 

20 - Ah! Ah? Ah...!! 
Paulo Almeida 20 Outubro 

 
  

 

10 - Cérebro e visão: da arte à 
engenharia.  
João Lobo Antunes 18 Novembro 

 
 

21 - O Mundo à escala do 
Átomo. 
Augusto Barroso 17 
Novembro 

 
 

 

 

11 - A insustentável leveza do saber. 
João Caraça 16 Dezembro 

 
 

22 - A Ciência e o Futuro. 
Filipe Duarte Santos 15 
Dezembro 
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2.1 – Indique as conferências que mais o(a) motivaram (indique os números correspondentes, assinalados 
no quadro da página anterior)         
______________________________________________________________________________________ 

3 – Qual a que mais gostou e porquê. 

______________________________________________________________________________________ 
 

4 – Refira o conferencista que mais o(a) cativou e porquê. 

______________________________________________________________________________________ 
 
5 –Escolha agora uma Conferência para responder às perguntas seguintes deste Questionário. 
 
5.1 – Identifique o nome dessa Conferência (ou o número correspondente do quadro da página 
anterior):______________________________________________________________________________  
 
5.2 – Diga a(s) razão/razões dessa escolha. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

A – Aspectos técnicos da Conferência 

 
1 – Indique como soube das conferências do Despertar para a Ciência (escolha uma ou mais opções): 

1.1. Através do spot televisivo na RTP2  
1.2. Através do anúncio no jornal   
1.3. Através de colegas  
1.4. Através da Professora   
1.5. Poster afixado na Escola   
1.6. Por convite   
1.7. Pelo site da Fundação Gulbenkian    
1.8. Outro    Qual? __________________________ 

 
 
2 – Acerca da documentação entregue, considera-a: 

2.1 Boa e Suficiente   
2.2 Boa mas Insuficiente   
2.3 Que documentação gostaria de receber mais? 
_______________________________________________________________________________ 

 
3 – Que aspectos técnicos gostaria de ver melhorados: 

3.1 Som   
3.2 Imagem    
3.3 Espaço   
3.4 Horário     
3.5 Outros   
Quais? ________________________________________________________________________ 

 
B – Tema da Conferência 

 
1 – Tema da conferência: 

Uma boa escolha: 1.1 Sim   1.2 Não  

1.3 Que outros temas gostaria ver tratados nestas conferências? Porquê? ______________________ 
2– O tema da conferência foi trabalhado na aula? 

2.1 Sim, antes da conferência    2.3 Não  
2.2 Sim, depois da conferência      

 
3– Sentiu-se entusiasmado/motivado a concorrer ao Prémio Despertar para a Ciência com um trabalho 
sobre a conferência a que assistiu? 

3.1.Muito     3.2. Pouco   3.3. Nada   
  
Explique resumidamente as razões. ________________________________________________________ 
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C - Conferencista 

 
1 – Pronuncie-se quanto ao conferencista: 

 
1.1 Muito bom    1.2 Bom    1.3 Razoável  

  
2– Recursos utilizados pelo conferencista para comunicar (powerpoint, acetatos, filmes, outros).  

2.1 Refira os recursos que acha que mais valorizaram a comunicação: 
______________________________________________________________________________________ 
3– Linguagem utilizada: 

3.1 Clara e acessível   
3.2 Muito específica   3.3 Pouco clara   

  
4- A comunicação com o público foi interactiva? 
  

 4.1 Sim    4.2 Não   
  

5 – Das técnicas de comunicação utilizadas indique as que mais o(a) motivaram: 
 
5.1 Humor (cartoons)  5.4 Analogias (comparações)    
5.2 Linguagem gestual e corporal  5.5 Exemplos práticos   
5.3 Perguntas para a audiência  5.6 Fazer experiências   
5.7 Outras _____________________________________________________________________________  

6- Duração da Conferência 
Tempo:    6.1 Suficiente     6.2 Insuficiente  6.3 Exagerado   

 
7 -  Tempo de debate:  
   
7.1 Muito Pouco    7.2 Pouco  7.3 Nenhum   
 
8. Seleccione, da lista que se segue, as palavras (ou expressões) que traduzem o que sentiu no fim da 
conferência: 
 
8.1 Entusiasmado    8.2 Satisfeito  8.3 Curioso   
8.4 Confuso  
8.5 Com vontade de procurar mais informação     
8.6 A saber relatar o que aprendeu       
8.7 A não conseguir transmitir o que aprendeu    
8.8 Outro(s) __________________________________________________________________________ 
9. A conferência despertou a sua curiosidade para temas da ciência que desconhecia? 
 
 9.1 Sim    9.2 Não   
 
 Se sim, para quais? ________________________________________________________________ 
 
10. No fim da conferência pôs a hipótese de poder vir a ser um cientista? 
 
 10.1 Sim  10.2 Não   
 
11. A conferência mudou o seu olhar sobre os cientistas portugueses? 
 
 11.1 Sim  11.2 Não   
 
11.3 Se sim, diga resumidamente de que forma. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Guião do Questionário para os PROFESSORES 
 

Este questionário pretende recolher a sua opinião sobre vários aspectos relacionados com as conferências 
do ciclo Despertar para a Ciência, no âmbito de uma dissertação académica. 

Responda com sinceridade a todas as questões. Não se identifique, os dados serão tratados 
anonimamente. 
Muito obrigada pela sua disponibilidade e colaboração. 

 
Assinale, por favor, a sua resposta com uma cruz (X), conforme a sua opinião/ situação, ou escrevendo-a 
por extenso, quando necessário. 

Sexo: Feminino  Masculino   Idade ___    
   
Habilitações Académicas ___________________ Profissão_____________________ 
 
1 – Vem habitualmente a estas conferências? Em caso afirmativo indique as 
razões.________________________________________________________________________________  

2 – No quadro abaixo assinale com uma cruz as conferências a que assistiu (na coluna à frente da 
respectiva conferência).  

2003  2004  2005  

1 - O Universo (visível e invisível) 
que se vai descobrindo.  
Teresa Lago  14 Janeiro 

 
 

12 - Como se adapta o cérebro ao 
conhecimento da ortografia. 
Alexandre Castro-Caldas 
21 Janeiro 

 
 

23 - Genes e ambiente: do 
super-homem ao popeye.  
Manuel Sobrinho Simões 
16 Fevereiro 

 
 

2 - Ora então, vamos à Vida!  
António Coutinho 18 Fevereiro  

 
 

13 - Tempo: do Big-Bang às 
Descobertas, do Fuso Horário à 
Internet.   
Rui Agostinho 18 Fevereiro 

 
 

24 - Os desastres de Sofia e 
as estruturas do acaso. 
Dinis Pestana 23 Março 

 
 

3 - O dia em que nasceu a 
Química.  
Jorge Calado  
25 Março 

 
 

14 - Da reparação à regeneração 
de tecidos - o lagarto e a 
engenharia. 
Mário Barbosa 24 Março 

 
 25 - O que é ser complexo? 

Rui Vilela Mendes 20 Abril 

 
 

4 - Batatas e Maçãs: Despertar 
para a Ciência no Jardim de 
Infância e Escola Primária. 
 Carlos Fiolhais 18 Abril 

 
 

15 - Cartografar, imaginar: O 
papel dos Mapas na construção 
de uma nova geografia para a 
Europa. 
João Ferrão 28 Abril 

 
 26 - Verde é a Química! 

Manuel Nunes da Ponte 18 
Maio 

 

 

5 - Aventuras da água do mar nos 
subterrâneos do oceano. 
Fernando Barriga 20 Maio 

 
 16 - Vénus em trânsito. 

Nuno Crato 26 Maio 

 
 

27 - Energia e ambiente num 
mundo com muita gente. 
Manuel Collares Pereira 8 
Junho 

 

 

6 - Sistemas dinâmicos, 
equidistribuição e combate à 
fraude fiscal. 
Jorge Buescu 24 Junho 

 
 

17 - Porque é que as ciências 
"moles" são "moles". 
 António Hespanha 16 Junho 

 
 

28 - Histórias da luz e da 
matéria. 
Ana Eiró 14 Setembro 

 

 

7 - Manipulação genética: Medos 
e Esperanças. 
 Alexandre Quintanilha 15 Julho 

 
 

18 - A Biologia das Emoções. 
António Damásio 12 Julho 

 
  

 

8 - A Medicina na era pós-
genómica. 
Carmo Fonseca 16 Setembro 

 
 

19 -Uma viagem ao mundo dos 
robots.   
Isabel Ribeiro 22 Setembro 

 
  

 

9 - Comunicações móveis: 
passado, presente e futuro. 
Carlos Salema 20 Outubro 

 
 

20 - Ah! Ah? Ah...!! 
Paulo Almeida 20 Outubro 

 
  

 

10 - Cérebro e visão: da arte à 
engenharia.  
João Lobo Antunes 18 
Novembro 

 
 21 - O Mundo à escala do Átomo. 

Augusto Barroso 17 Novembro 

 
 

 

 

11 - A insustentável leveza do 
saber. 
João Caraça 16 Dezembro 

 
 

22 - A Ciência e o Futuro. 
Filipe Duarte Santos 15 
Dezembro 
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2.1 – Indique as conferências que mais o(a) motivaram (indique os números correspondentes, assinalados 
no quadro da página anterior):         
______________________________________________________________________________________ 

3 – Indique a que mais gostou e porquê. 

______________________________________________________________________________________ 
4 – Refira o conferencista que mais o(a) cativou e porquê. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
5 –Escolha agora uma Conferência para responder às perguntas seguintes deste Questionário. 
 
5.1 – Identifique o nome dessa Conferência (ou o número correspondente do quadro da página 
anterior):_____________________________________________________________________________  
5.2 – Diga a(s) razão/razões dessa escolha. 
____________________________________________________________________________________ 
 

A – Aspectos técnicos da Conferência 
1 – Indique como tomou conhecimento das conferências do Despertar para a Ciência (escolha uma ou mais 
opções): 

1.9. Através do spot televisivo na RTP2   
1.10. Através do anúncio no jornal   
1.11. Através de colegas   
1.12. Através do programa 2010 na RTP2   
1.13. Poster afixado na Escola   
1.14. Por convite   
1.15. Pelo site da Fundação Gulbenkian    
1.16. Outro  Qual? ____________________________________ 

 
2 – O que o(a) trouxe à(s) conferências do Despertar para a Ciência (escolha uma ou mais opções): 

2.1 Interesse pessoal   
2.2 Importância para o Programa escolar   
2.3 Importância para a formação dos alunos   
2.4 Importância no despertar dos alunos para a Ciência   
2.5 Outros. Quais? ___________________________________________________ 

3 – Acerca da documentação entregue, considera-a: 
3.1 Boa e Suficiente   
3.2 Boa mas Insuficiente  
3.3 Que outra documentação gostaria de receber? 
_______________________________________________________________________________ 

4– Que aspectos técnicos gostaria de ver melhorados: 
 

4.1 Som   
4.2 Imagem    
4.3 Espaço   
4.4 Horário     
4.5 Outros   
4.6 Quais? ____________________________________________________________ 

B – Tema da Conferência 

1 – Tema da conferência: 
Uma boa escolha: 1.1 Sim   1.2 Não  

1.3 Que outros temas gostaria ver tratados nestas conferências? Porquê? 
______________________________________________________________________________________ 

2– O tema da conferência foi trabalhado na aula? 

2.1 Sim, antes da conferência   2.3 Não  

2.2 Sim, depois da conferência    

3 – Reflexos da Conferência 

3.1 – A conferência motivou os alunos para os conteúdos programáticos escolares: 
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3.1.1 Muito   3.1.2 Pouco   3.1.3 Nada    

3.2 – A conferência ajudou a compreender melhor as temáticas do programa escolar: 

3.1.1 Muito  3.1.2 Pouco  3.1.3 Nada  

3.3 – Os alunos ficaram mais despertos para a importância da Ciência? 

3.3.1 Sim  3.3.2 Não     

3.4 – Os alunos ficaram mais curiosos e desenvolveram pesquisas em áreas relacionadas com o 

tema da conferência? 

3.4.1 A maioria    3.4.2 Alguns  3.4.3 Poucos  

3.5 – Os alunos manifestaram vontade de enveredar por carreiras científicas? 

3.5.1 Sim  3.5.2 Não     

3.5.3 Se sim, quantos?________                          

C - Conferencista 

1 – Pronuncie-se quanto à escolha do conferencista: 

1.1 Muito boa   1.2 Boa    1.3 Razoável  

 2– Recursos utilizados pelo conferencista para comunicar (powerpoint, acetatos, filmes, outros).  

Refira os recursos que acha que mais valorizaram a comunicação: 

______________________________________________________________________________ 

3– Linguagem utilizada: 

3.1 Clara e acessível  3.2 Muito específica   3.3 Pouco clara      

 4- A comunicação com o público foi interactiva? 

 4.1 Sim    4.2 Não   

5 – Das técnicas de comunicação utilizadas indique as que mais o(a) motivaram: 

5.1 Humor   5.4 Analogias (comparações)      

5.2 Linguagem gestual e corporal  5.5 Exemplos práticos   

5.3 Perguntas para a audiência  5.6 Fazer experiências   

5.7 Outras ___________________________________________________________________  

6- Duração da Conferência 

Tempo:    6.1 Suficiente     6.2 Insuficiente  6.3 Exagerado  

7 -  Tempo de debate:  

7.1 Muito Pouco  7.2 Pouco   7.3 Nenhum   

8. A conferência despertou a sua curiosidade para temas da ciência que desconhecia? 

8.1 Sim    8.2 Não    

8.3 Se sim, para quais?_________________________________________________________ 

9. A conferência ajudou-o(a) comunicar sobre temas científicos, nas aulas, de forma mais 

interactiva e cativante para os alunos? 

9.1 Sim      9.2 Não    

9.3 Se sim, para quais?__________________________________________________________ 

 

10. Depois da conferência sentiu que os alunos mudaram o seu olhar sobre a ciência em geral? 

10.1 Sim   10.2 Não   

10.3 Se sim, diga resumidamente de que forma ______________________________________ 
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ANEXO 6 



 

Transcrição da entrevista ao sujeito-alvo Autor: Prof. Doutor João Caraça 
 

Senhor Professor, como surgiu esta ideia? 
Esta ideia surgiu como muitas ideias surgem – surgiu numa conversa. Havia vontade, 
naturalmente, de divulgar a Ciência, havia uma necessidade enorme – e continua a haver, cada 
vez mais – de divulgar a Ciência, de tornar os portugueses e, sobretudo, os jovens, de estarem 
cada vez mais cientes do que é a prática e a cultura científica; e havia a vontade de cooperar 
entre duas instituições: a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Fundação Calouste 
Gulbenkian. E, naturalmente, pensou-se em diversas hipóteses de colaboração, com vários 
aspectos e, portanto, no decurso dessa conversa, pensou-se que uma maneira óptima para 
começar essa colaboração seria realizar um ciclo de conferências, patrocinado pelas duas 
instituições, em que elas assumiriam papéis de igual relevância: a Fundação Calouste 
Gulbenkian seria o local onde as conferências se realizariam em Lisboa e, depois, a Fundação 
para a Ciência e Tecnologia encarregar-se-ia de fazer circular pelo País, por vários sítios, esse 
ciclo, para poder alargar essa acção a mais locais. 
 
Senhor Professor, e o título para o ciclo de colóquios? 
O título surgiu também no decurso de uma conversa, quando se estava a preparar o Ciclo de 
colóquios; era preciso encontrar um nome que fosse curto, apelativo; depois ensaiam-se sempre 
vários nomes e de repente aparece um título. 
 
Do seu ponto de vista, enquanto Director de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, 
quais as motivações principais para a criação deste ciclo de colóquios? 
Bom, um ciclo tem sempre uma vantagem sobre uma conferência sozinha, porque permite uma 
certa habituação. Portanto, estas actividades de divulgar, de tornar conhecido, de habituar as 
pessoas aos sítios e aos conhecimentos, é uma actividade que tem que ser persistente e, assim, 
nada melhor do que um ciclo com pessoas capazes, que desse uma certa unidade de temática 
e, por outro lado, uma certa continuidade ao longo do tempo, para que uma pessoa pudesse: 
não entrar aqui, mas entrar depois, podia assistir a várias para ver o que lhe interessava... E foi 
assim que o ciclo durou três anos!  
 
Senhor Professor, e quais os objectivos pretendidos com esta iniciativa? 
Os objectivos foram tornar os cidadãos e, sobretudo os mais jovens, mais conscientes do valor 
da prática científica e do conhecimento científico. 
 
Antes do início deste programa, quais as expectativas dos organizadores em relação ao 
sucesso desta iniciativa e em relação à adesão do público? 
Eram boas. Pensámos rodear-nos de todos os cuidados. Quisemos que, do ponto de vista 
gráfico, houvesse uma imagem bonita. Pensámos que, naturalmente, haveria um interesse e 
uma adesão. Os conferencistas eram pessoas conhecidas e muito capazes, mas não 
esperavamos que fosse um sucesso como aquele que existiu. Realmente, a adesão foi enorme, 
foi extraordinária em todos os aspectos. Quer dizer, muitas coisas que as pessoas e os 
participantes nos disseram, nomeadamente os professores, ultrapassou em muito as 
expectativas iniciais e ainda bem! 
 
Senhor Professor, quais os critérios que utilizaram, em primeiro lugar, na delimitação do 
público-alvo? 
Havia um público-alvo que eram aqueles jovens que estão no final do ciclo básico e no 
secundário, pois esse é um público preferencial para ouvir falar de Ciência. E para se 
interessarem por estas coisas, pois estão numa fase crítica do seu desenvolvimento, mas 
também os universitários. E, ainda, os outros mais velhos! Não escolhemos, por assim dizer, 
idades, embora nalgumas conferências tenha havido alguns mais jovens, mas na realidade, 
pode-se dizer que o público-alvo começava aí por volta dos últimos anos do básico. 
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E os Professores, também estavam incluídos nesse público-alvo? 
Os professores também, mas não sozinhos – os professores e as suas turmas! Naturalmente, 
que houve professores que vieram sozinhos. Este tipo de divulgação destina-se, não só ao 
público em geral, como também em termos de tudo aquilo que é o ensino, a dar melhores armas, 
a dar conhecimentos e confiança aos professores na maneira de transmitir os conhecimentos e 
na maneira de falar das coisas – e isso é fundamental. Mas não eram sessões para profissionais 
ou teriam que ter outro formato. Eram sessões para toda a gente e, naturalmente, os professores 
também eram objecto de interesse, na medida em que eles são, por assim dizer, a frente de 
batalha da educação. É através deles que os jovens aprendem. 
 
Senhor Professor, quando fala do público em geral, quer dizer que, no fundo, as 
conferências seriam para um público não especializado? 
Sim, o público em geral somos todos nós, que nos interessamos e nos devemos interessar por 
tudo aquilo que faz parte da nossa vida e da sociedade, e do que se passa à nossa volta. 
 
Senhor Professor, e em relação à definição do formato, as datas, a periodicidade, a hora, o 
local, a duração das intervenções, o tempo de debate, houve critérios? 
Sim, um ciclo tem que ter uma certa uniformidade, como já disse. Convinha que fosse num dia 
da semana certo, a uma hora certa também, que as conferências tivessem uma certa duração, 
que tivessem também um certo carácter, tudo coisas para que uma pessoa que queira participar, 
ou quando participe uma primeira vez, quando participe uma segunda, já se sinta familiarizado 
com alguma coisa. E, assim, fique mais próximo dela. 
 
E os critérios usados para a selecção dos temas das conferências? 
Cobrir várias áreas da Ciência. Isso aí, foi não cair sobre nenhum tema em particular, mas 
conseguir cobrir cada ano um leque muito alargado de temas científicos. 
 
Em que medida os currículos escolares influenciaram a escolha dos temas? 
Neste ciclo não influenciaram muito, na medida em que não houve um estudo prévio daqueles 
temas que seriam mais necessários ou mais interessantes falar para audiências escolares. Mas 
nós estamos a pensar exactamente em fazer um ciclo ou ter uma actividade desse tipo. Quer 
dizer, fazer uma outra experiência, adaptar melhor alguns dos temas, matérias que são 
directamente problemáticas ou centrais para o ensino secundário. 
 
Senhor Professor, os critérios que usaram para a selecção dos conferencistas? Houve 
algum critério? 
Os conferencistas tinham que ser pessoas conhecidas, com qualidades de expositores 
reconhecidas, com curriculum científico acima de qualquer dúvida, para que as pessoas 
percebessem que ali estavam cientistas do melhor que há no País (e temos muitos). Por isso, foi 
a vontade de demonstrar que temos muita gente muito capaz não só de investigar como também 
de divulgar a Ciência. 
 
E em relação aos critérios usados para a aceitação dos títulos? Foram os conferencistas 
que propuseram os títulos? 
Sim, dentro do tema geral, às vezes houve também uma conversa no sentido de tornar os títulos 
mais apelativos ou de dar aos títulos um aspecto mais leve, nalguns casos. 
 
Em que medida o Senhor Professor acha que os objectivos a que se propunham foram 
alcançados? 
Nunca nada é completamente alcançado. Mas, em termos da participação do público-alvo e dos 
outros e em termos daquilo que foi, para além dessa participação, em termos do entusiasmo, do 
próprio ambiente que rodeou as conferências, penso que sim, penso que foram atingidos esses 
objectivos. E mesmo o número de vezes que as conferências foram repetidas, em várias 
localidades, em várias cidades do País, mostra isso mesmo, que houve precisamente um grande 
interesse. 
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Senhor Professor, acha que há alguma razão ou alguma explicação; qual é essa 
explicação ou as razões que encontra para o nível dos resultados alcançados? 
Foram boas escolhas e, portanto, foram sobretudo boas escolhas e uma organização, 
naturalmente, que funcionou de acordo com as expectativas das pessoas. Porque se as pessoas 
tivessem encontrado um ambiente hostil, não viriam com tanto interesse. 
 
Qual a avaliação que faz do Programa? Se puder também enumerar os aspectos que 
considera negativos e que gostaria de ver melhorados? 
Em termos de inovação foi um Programa que teve muito sucesso. Os aspectos a melhorar, 
naturalmente há o aspecto dos espaços, que são limitados. Muitas vezes, houve pessoas que 
tiveram que ficar em várias salas e portanto, não estando na sala principal perde-se alguma da 
espontaneidade da conferência. Embora disséssemos que as pessoas que quisessem fazer 
perguntas, poderiam no fim ir à sala onde estava o conferencista, mas realmente há essa 
limitação. Mas como as conferências eram ―repetidas‖, poder-se-ia repetir noutros dias. Tudo 
isso tornava o Programa um bocado mais pesado. Portanto, o que é preciso é encontrar uma 
boa fórmula que adeque os espaços aos interesses e isso é sempre um enigma, nunca se sabe 
bem. Às vezes peca-se numa direcção, às vezes noutra. Mas tenta-se sempre fazer um encontro 
entre as expectativas do público e as possibilidades que se têm. E depois ter alguma 
flexibilidade, para a meio do percurso, sem alterar o espírito, conseguir ir modificando e 
melhorando. 
 
Na sua opinião (acho que o Senhor Professor até já respondeu), o programa deveria ter 
continuidade? E se sim, exactamente nos mesmos moldes dos anteriores ciclos ou 
haveria algum aspecto que o Senhor Professor gostaria de ver modificado ou melhorado? 
Pois, continuidade, é claro que devia ter, mas simplesmente as coisas não podem eternizar-se 
da mesma forma, porque perdem um pouco da sua frescura, por isso é preciso mudar sempre. 
Isso, foi uma das razões pelas quais nós fizemos um ciclo chamado ―A Ciência e a Cidade‖ a 
seguir a este. Mas estamos a pensar regressar um pouco a um formato mais parecido com o 
anterior. Mas temos sempre que fazer um ciclo, um ou dois anos, para dar continuidade e, 
depois, tentar mudar o objectivo, experimentar maneiras novas, porque os públicos vão sempre 
variando. As necessidades são as mesmas – há sempre pessoas que sistematicamente vão 
crescendo, e esses têm que entrar nestas actividades. As pessoas são diferentes, as gerações 
são diferentes, e às vezes, é preciso ir adaptando os meios às ocasiões, os próprios métodos, os 
mecanismos. A sociedade também muda, as necessidades também mudam, por isso há todo um 
encaminhamento e toda uma gestão que é preciso ser feita. Mas a necessidade básica – tornar 
as pessoas mais conscientes da prática e do valor do conhecimento científico, essa é uma 
necessidade que se mantem. Portanto, é preciso continuarmos a ter este tipo de actividade. 
 
Qual a importância que atribui ao programa na perspectiva dos benefícios a curto e a 
longo prazo? (E com esta pergunta termina a entrevista) 
A curto prazo é o prazer que as pessoas têm em ver uma pessoa muito capaz, muito inteligente, 
ou com sentido de humor ou um grande expositor, falar sobre temas que são muito interessantes 
e que suscitam curiosidade. Por isso, a curto prazo é um gosto, um prazer. 
A mais longo prazo é, talvez, algumas pessoas cuja curiosidade tenha sido abalada ou algum 
jovem que tenha visto alguma coisa ali, e que tenha ficado com uma semente de futuro. E, 
portanto, a longo prazo, estes efeitos são imprevisíveis, porque basta haver uma ou duas 
pessoas em cada uma das sessões que seja motivada, para o efeito multiplicador, digamos, ser 
enorme e, portanto ter valido a pena. 
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Transcrição da entrevista ao sujeito-alvo Autor: Prof. Doutor Fernando Ramôa Ribeiro 
(Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia) 

 
Senhor Professor, como é que surgiu esta ideia do ciclo “Despertar para a Ciência”? 
Penso que foi de um almoço que, na altura tivemos, eu, o Professor Jorge Calado e o Professor 
João Caraça, da Gulbenkian. Eu, de facto, tinha tido um bocadinho esta iniciativa, que eu tomei, 
e depois conversei com os três. E depois do almoço surgiu uma espécie de plano geral para o 
―Despertar para a Ciência‖. O nome fui eu que na altura sugeri, achei que era preciso ter um 
nome apelativo, um nome que, de facto, fosse muito a razão de ser deste ciclo, quanto ao 
objectivo que foi despertar vários jovens para a Ciência. Mas também foi o que na altura nós 
também dissemos, deve-se despertar para a Ciência não só os jovens, mas também a 
população em geral. Portugal tem um índice de falta de cultura científica muito grande e acho 
que este ciclo de conferências também teve esse objectivo – despertar para a Ciência os mais 
jovens (porque nós temos em Portugal, actualmente, só um quarto da população têm o 12º ano; 
na Finlândia, três quartos têm o 12º ano; em Portugal só 8% são licenciados; na Finlândia quase 
40% são licenciados), por isso é preciso despertar para a Ciência os mais jovens. Nós não 
temos licenciados a mais, como sabe, há de facto desemprego nos licenciados e nos 
doutorados, mas os números são claros; quer dizer, a nossa percentagem de licenciados é muito 
abaixo da Europa. Não temos é, de facto, infelizmente um tecido produtivo que padronize ou 
valorize as competências e qualificações académicas que muitos dos nossos jovens têm. 
 
Senhor Professor, em relação ao título, já me respondeu e, do seu ponto de vista, 
enquanto Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, quais foram as motivações 
para a criação deste ciclo? 
Como Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia tinha como função pôr a concurso 
projectos e bolsas e tentar basear a investigação a nível de Portugal, e nos vários centros e nas 
Universidades portuguesas. Mas acho que a Fundação deveria ter também um papel de divulgar 
Ciência, não nos seus quadros top‘s, mas através de cientistas que trabalham com a Fundação e 
que, de facto, existem em Portugal uma série deles, de imensa qualidade e que se provou que 
não precisamos de ir ao estrangeiro, com o conjunto de conferências a que nós assistimos nas 
várias séries do ―Despertar para a Ciência‖ – foram três – de facto, permitiram verificar que 
temos, além de excelentes cientistas, excelentes comunicadores da Ciência – são coisas 
diferentes. Mas, no geral, não se pode comunicar Ciência, se não se tiver uma cultura científica e 
nós tivemos um conjunto de conferências que foi de facto absolutamente fantástico e que seriam 
bons em qualquer sítio do Mundo. Assistimos sobretudo a um entusiasmo enorme dos jovens 
que participaram, lembro-me do caso do Professor Carlos Fiolhais, a Conferência Batatas e 
Maçãs – Despertar para a Ciência, em que ele, como sabe, pôs numa tina água, pôs batatas e 
maçãs lá para dentro, depois perguntou o que é que está a flutur – é a maçã muito grande ou a 
batata pequenina? A tendência é dizer o que é pequenino fica a flutur e o que é maior vai ao 
fundo, mas isso tem mais a ver com a densidade e despertou nos jovens um enorme interesse e 
eles na altura até saltaram para o palco e quiseram ver in locco, tiveram que mexer e pôr, porque 
é uma coisa que também falta muito, no caso da Ciência, é de facto, os mais jovens como se 
costuma dizer ―a mão na massa‖, experimentar e ver e isso, nós também procurámos transmitir 
num conjunto de conferências. 
 
Quais os objectivos iniciais pretendidos com esta iniciativa, Senhor Professor? 
Pois os objectivos iniciais, acho que foram largamente ultrapassados, porque nós inicialmente 
tivemos a ideia, de dentro da região de Lisboa, procurar as escolas secundárias, de facto, tentar 
trazer mais jovens para a Ciência, nomeadamente em áreas fundamentais, como a Física, a 
Matemática, em que temos um grande deficite nos rankings em que estamos classificados, de 
facto, estamos muito mal classificados nessas áreas. Em Portugal, de facto, há um pouco a ideia 
de que os portugueses não são dotados para a Matemática; eu acho que não há razões para 
isso. Eu costumo dizer que, de facto, não há nenhuma maldição genética sobre o povo 
português que diz que fala com que nós não tenhamos jeito para a Matemática e tivemos 
grandes   matemáticos   excepcionais.   Começámos   pelo  Pedro  Nunes,  que  foi  um  homem  
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excepcional na altura e, depois tivemos o Bento de Jesus Caraça, que foi um grande matemático 
e um grande divulgador de Ciência e há um conjunto enorme de divulgadores de Ciência. O 
objectivo foi largamente ultrapassado, porque como sabe e também viu in locco, nós quando 
começámos, tínhamos um objectivo, mas acho que fomos largamente ultrapassados. 
Começámos por ter só uma sala e depois começámos por ter três salas em paralelo. Até a 
conferência, na altura, do Professor Damásio, em que a Gulbenkian encheu completamente e 
tivemos pessoas sentadas nas escadas, no chão e, de facto foi por nós motivo de uma grande 
satisfação ter verificado que a adesão foi total, não só da parte dos jovens, mas também da 
população em geral. E havia, nesse aspecto, acho que nós, de facto, conseguimos. Como sabe, 
tínhamos um dia por semana, à terça-feira, e conseguimos que fosse um hábito, os lisboetas 
irem à Gulbenkian assistir às conferências. 
 
Senhor Professor, estávamos a falar dos objectivos e ligados aos objectivos, antes do 
início do programa, no fundo o Senhor Professor também já me estava a responder a isso, 
quais as expectativas que o Senhor Professor tinha em relação ao sucesso desta 
iniciativa e à adesão do público? 
Pois, de facto, as expectactivas como disse, eram algumas, mas acho que foram largamente 
ultrapassadas. Nós tivemos escolas de todo o País e, depois, até considerámos, tal o 
entusiasmo que isso despertou, depois de fazer vários ciclos em locais do País e foram alguns, 
com sucesso enorme, no Porto, no Algarve, em Faro, em Coimbra, fizemos também na Madeira 
e o entusiasmo foi tal, que começámos a ter cada vez mais solicitações. O certo é que o 
Professor Marçal Grilo também fez uma conferência ―Despertar para a Ciência‖, penso que em 
Castelo Branco, na terra de que é natural e fizeram na Guarda e na Covilhã, por isso houve um 
interesse enorme pelo País, claramente acho que o País despertou para a Ciência com este 
ciclo. 
 
Senhor Professor, em relação aos critérios que foram utilizados, houve alguma 
delimitação do público-alvo? 
Nós, naturalmente, e a Gulbenkian teve um papel muito importante nisso, nós procurámos atingir 
os jovens que estão naquela fase de decidir a entrada para a Universidade. Vamos para 
Ciências, vamos para Letras, vamos para Sociologia, vamos para Física, e de facto, o público-
alvo era essencialmente esse. Mas, de facto, depois, e felizmente para nós, esse público 
alargou-se muito e, como se diz, na Gulbenkian acabou por haver pessoas dos 8 aos 80 anos. 
Houve de facto um interesse generalizado, mas é claro que o nosso público-alvo foi mais os 
jovens, porque de facto há uma preocupação grande, há uito poucos jovens que fazem Física, 
há aquela ideia como eu referi há pouco, que os jovens portugueses não são dotados para a 
Matemática e nós procurámos, com alguns conferencistas destas áreas, despertar muitos jovens 
para as Ciências exactas. Como a base fundamental é Matemática, Física e Química, despertá-
los para a importância enorme da Ciência, no progresso do País, em qualquer país da Europa ou 
em qualquer país do Mundo. 
 
Senhor Professor, houve algum critério para a definição do formato do ciclo, 
nomeadamente as datas, a periodicidade, a hora...? 
Sim, achámos que para arranjarmos um público certo para ir à Gulbenkian, achámos por bem ter 
um mesmo dia, a quarta-feira, a terceira de cada mês, às 6 da tarde, e fizemos isso de forma 
regular, divulgando logo no início do ano o conjunto de conferências e procurando na altura os 
conferencistas que nós seleccionámos, ter como disse, não é fácil, nós temos em Portugal, 
nesse aspecto, algum conjunto de conferencistas que tivemos excepcionais, seja como disse 
homens de Ciência e homens de investigação e, ao mesmo tempo, grandes divulgadores de 
Ciência e acho que isso conseguimos. E tivemos um role de conferencistas que até de uma 
forma muito generosa se prontificaram a, como sabe, repetir as mesmas conferências depois, 
porque quando se faz alguma coisa em Lisboa, o Porto também quer, e foi a primeira cidade a 
querer muito que se fizesse um ciclo também no Norte, como também fizemos no Norte, como 
também fizemos em alguns centros a iniciativa – lembro-me que fizemos um em Vila do Conde 
e,  de  facto, isto deu tudo aquilo que nós poderíamos esperar e acho que além disso, o livro que  
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nós publicámos em relação ao primeiro ciclo, tem sido muito apreciado: é um livro que está muito 
bem escrito e, sobretudo, muito acessível a qualquer público, mesmo para os míudos mais 
jovens, nomeadamente a tal conferência ―Despertar para a Ciência – Batatas e Maçãs‖. 
 
Senhor Professor, foram usados quais critérios para a selecção dos temas das 
conferências? 
O que nós procurámos mais ou menos selecccionar foram temas de interesse geral, mas 
também procurámos fazer coincidir, por exemplo o Trânsito de Vénus. Fizemos coincidir a 
conferência do Nuno Crato com um acontecimento raro, que acontecia nessa mesma altura. 
Portanto, nalguns casos, procurámos fazer coincidir conferências com fenómenos naturais ou 
com temas na altura muito actuais, porque isso tinha duplo objectivo – por um lado, despertar, 
mas ao mesmo tempo – e lembro-me que o Engenheiro Nuno Crato que levou na altura um 
conjunto de óculos, e a Gulbenkian e a FCT colaboraram nisso e financiaram, para os miúdos 
poderem olhar para o céu e ver. Quem assistiu à nossa conferência, nunca mais se esqueceu 
realmente desse fenómeno (Trânsito de Vénus). Mais tarde, à noite, puderam tentar visualizar 
tudo aquilo que o Eng. Nuno tinha dito. Como eu disse, em alguns casos, em áreas mais da 
Medicina, tentámos arranjar alguns temas muito actuais que despertavam os jovens para a parte 
da Biologia; tentámos, por exemplo, no caso da primeira conferência, que foi sobre Astronomia, 
que é uma área que desperta em todos nós, quer no homem da rua, quer no jovem, um grande 
fascínio e, de facto, conseguimos conciliar, nalguns casos, temas de conferências perfeitamente 
actuais, como é o caso do Trânsito de Vénus (que se passava nesta altura) e noutros casos, por 
exemplo, mudar muito mais a Matemática, com conferências objectivas e aí, o objectivo era mais 
que os jovens pudessem perceber bem que não há a tal maldição genética do povo português 
que faz com que nós não sejamos dotados para a Matemática. Quisemos despertá-los nesse 
sentido. 
 
Nos critérios usados, os currículos escolares foram pensados e influenciaram, de alguma 
maneira, a escolha dos temas? 
Nalguns casos, verificou-se isso também, de certa maneira. Algumas matérias que são dadas no 
ensino secundário e que têm pouca experimentação, procurámos, de facto, ter em muitas 
conferências também por exemplo na conferência sobre robots, na altura puseram lá uma série 
de robots no palco e acho que é algo que nunca mais se vai esquecer. Nós procurámos em 
relação às matérias do ensino secundário complementar com conferências que pudessem ser 
uma formação adicional àquela que eles tinham, e em muitos casos sem a componente 
experimental que nós também conseguimos dar. 
 
O Senhor Professor também já falou em relação à selecção dos conferencistas?  
Sim, quisemos conseguir em conferências daquele tipo, que fossem conferencistas com um 
excelente sentido científico, porque não se pode ser um bom divulgador da Ciência sem ter uma 
base científica sólida. Até porque as questões que eram postas e outro aspecto muito importante 
para a Ciência foi o debate que surgia depois das conferências, em que nós tivemos jovens que 
colocavam questões muito bem postas, alguns com 15 ou 16 anos, mas com algumas em que 
nós tivemos absolutamente a qualidade das questões que os jovens punham e que às vezes até 
levavam a pensar os próprios conferencistas que nalguns casos não era fácil responder à 
pergunta. 
 
Houve algum limite de tempo para o debate e para as intervenções? 
Eu acho que nalguns casos o limite foi ultrapassado. Nós tínhamos que interromper porque a 
Gulbenkian tinha que fechar às 8 da noite e lembro-me bem, até de dia tivemos alguns 
concursos para prémios para as esoclas e havia uma certa competição porque as nossas 
escolas, cada uma gostava de pôr uma pergunta que fosse interessante e portanto nesse 
aspecto acho que tornámos cada conferência um debate altamente participado e com grande à-
vontade e uma simplicidade – nalgumas questões, mas também muita qualidade nessas 
questões. E a Gulbenkian depois tem horários de fechar e as perguntas só podiam ser até um 
determinado tempo-limite. Isso também foi uma coisa conseguida pois às vezes em cada 
conferência é preciso arrancar a ferros as questões e naquele caso não era necessário.  
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Eu e o João Caraça, às vezes tínhamos que acalmar, porque haviam tantas mãos a levantarem-
se para colocar questões, que tínhamos que ter maneira de limitar aquele entusiasmo enorme. 
Aqueles jovens que queriam pôr questões porque estavam interessados e não porque queriam 
mostrar, mas esclarecer as dúvidas que lhes surgiam durante as conferências que eram feitas. 
 

Senhor Professor, houve algum critério na aceitação dos títulos propostos pelos 
conferencistas?  
Houve, na altura alguns por mim, outros pelo Professor João Caraça, em que procurámos que o 
título fosse também nalguns casos ditado pelo conferencista e nalguns casos nós próprios 
procurámos ajudar o conferencista a arranjar um título mais apelativo. O caso do Professor 
Carlos Salema sobre telemóveis – e eu disse: não há como pôr ―Passado, Presente e Futuro‖ e 
houve sempre uma coordenação muito boa entre o Professor João Caraça e eu e os 
conferencistas, de forma a tentarmos, por um lado, temas que eles conheciam, mas procurando 
também dar-lhes indicação de que vocês vão falar para um público geral que é muito alargado 
do ponto de vista da formação e isso tem que ser dado de uma forma que todos possamos 
compreender e acho que isso se conseguiu muito bem. 
 

Senhor Professor, finalmente, em que medida é que o Senhor Professor acha que os 
objectivos foram alcançados? Já respondeu, não é? 
Eu acho que foi das coisas que mais alegria e felicidade me deu foi este ciclo – quando terminou, 
todos nós na conferência ficámos naturalmente emocionados, porque acho que foi uma iniciativa 
da Gulbenkian que acho que ficou marcado por todos os que assistiram como uma coisa 
importante que se passou na Ciência portuguesa. Tive testemunhos muito importantes, de 
muitos jovens e professores do ensino secundário – então, isto vai terminar, quando foi tão 
interessante? – como tudo na vida há um determinado timing e não quer dizer que nós mais 
tarde não possamos repetir o ―Despertar para a Ciência‖, mas acho que o objectivo a que nos 
propunhamos foi largamente atingido porque nós conseguimos fazer ―Despertar para a Ciência‖ 
em todo o País, com a adesão que houve extraordinária, quer em Lisboa, quer taqmbém noutras 
regiões do País e conseguimos conferências em todos os pontos do País com um entusiasmo 
enorme. 
 

Senhor Professor, encontra alguma explicação ou razão para o nível dos resultados 
alcançados? 
Acho que, por um lado, tivemos conferencistas excepcionais, como sabe a Gulbenkian é um 
local excelente para fazer alguma coisa deste tipo; a Gulbenkian quando faz, faz muito bem. 
Portanto, quem vai à Gulbenkiam tem uma garantia de que vai assistir a alguma coisa de 
qualidade e, nesse aspecto, ser na Gulbenkian foi muito importante, porque a Gulbenkian, além 
do papel que continua a ter como um pilar também da Ciência em Portugal, foi uma Fundação, 
em que eu próprio beneficiei disso, que teve uma influência enorme numa altura em que no País 
praticamente não havia bolsas a nível do Governo e a Gulbenkian teve um papel fundamental 
em muitos jovens da altura e eu próprio, como disse, fui bolseiro da Gulbenkian e também ao 
longo da minha vida escolar, desde o 1º ano do liceu até ao 7º ano do liceu e na Universidade e, 
portanto a Gulbenkian despertou em todos nós – muitas das conferências, os bolseiros, há uma 
dívida de gratidão em relação à Gulbenkian. Acho que essa dívida de gratidão e esse 
reconhecimento do povo português à Gulbenkian, que fez muito, fez com que quando a 
Gulbenkian faz uma coisa e faz, geralmente com qualidade, isso à partida, é quase uma garantia 
de sucesso. Depois, conjuntamente com o Professor João Caraça, que é alguém que eu admiro 
e que tem tido também um papel fundamental na divulgação da Ciência e que tem uma altura e 
que fez uma excelente conferência, eu acho que esse conjunto – a Gulbenkian, o tema, o nome, 
o conjunto de jovens que estão em Portugal, que é preciso apresentar coisas com interesse, 
acho que tudo isso fez com que este ciclo fosse um sucesso enorme, que nos deixou a nós, a 
mim e ao Professor João Caraça e à Gulbenkian e à FCT, de facto, com um sentido de dever 
cumprido e que nós conseguimos ao longo destes anos despertar muitos jovens para a Ciência e 
espero bem que eles nesta altura estejam nas Faculdades a seguir aqueles cursos que eles 
eventualmente teriam mais dificuldade em escolher e que nalgumas conferências foram muito 
mais objectivos e com mais conhecimento daquilo que eles acharam que era a sua vontade e, 
sobretudo, a sua vocação. 
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Senhor Professor, já fez uma avaliação, mas acha que poderia, de alguma forma, 
enumerar-me os aspectos que considera negativos e que gostaria de ver melhorados? 
Acho que é difícil estar a enumerar aspectos negativos. Talvez algum aspecto menos positivo, 
nós obviamente preferíamos ter ido a mais pontos do País, mas não foi possível. Tivémos 
imensas regiões do País a solicitar mas havia limitação dos próprios conferencistas, mas à parte 
disso foi talvez um aspecto menos positivo não termos chegado a todos os pontos do País que 
gostaríamos. Mas, no geral, acho que correu muitíssimo bem. 
 

Senhor Professor, na sua opinião, o programa deveria ter continuidade? E, se sim, 
exactamente nos mesmos moldes dos anteriores ciclos ou haveria algum aspecto que 
gostaria de ver modificado ou melhorado? 
Acho que o sucesso que aquilo teve foi quando é o meu título? Naturalmente, na experiência que 
houve haveria que modificar alguma coisa – poderia ser nos ciclos temáticos – mas com toda a 
franqueza, eu penso que o modelo que nós instituímos houve uma altura em que nós 
poderíamos ter tido mais intervenientes ou sobre a Matemática, mas eu acho que aquele 
conjunto de conferências, de áreas bastante diferentes, isso consegue ter um público certo, 
porque o ciclo temático era sobre Física, as pessoas não irão pela Matemática, as pessoas das 
áreas das Ciências Sociais e Humanas. Acho que nós conseguimos um público muito alargado 
de várias áreas científicas e, portanto, nesse aspecto, acho que o modelo que nós instituímo me 
parece um modelo adequado e acho que era importante voltar a fazê-lo, evidentemente noutro 
tempo, com outros conferencistas, isso também é muito importante, mas penso que todos 
aqueles que nós convidámos e que foram muitos (quase 30), deveríamos fazer algum 
refrescamento de novos conferencistas, porque felizmente, há muitos jovens que têm essa 
vocação cá em Portugal, mas à parte disso, acho que era um ciclo que devia ser retomado e 
também publicando porque isso é outra coisa importante é que o livro que fizemos – penso que 
os outros estão quase a aparecer – até tinha um DVD juntamente com o livro e acho que 
despertou um entusiasmo enorme e há imensa gente que me diz: o livro está extraordinário e eu 
tenho dado a ler aos meus netos ou aos meus filhos e, portanto, acho que atingimos claramente 
aquilo que pretendíamos que era, como disse, atingir uma população muito alargada e, neste 
caso, a avó que diz: olha já ofereci o livro ao meu neto e ele até ficou muito entusiasmado ao ver 
aquilo e até agora depois quer repetir algumas experiências em casa. 
 

Senhor Professor, para finalizar, esta é a última pergunta, qual a importância que atribui 
ao programa na perspectiva dos benefícios a curto e a longo prazo? 
Pois, como lhe disse, a curto prazo, eu acho que já disse que é um conjunto de jovens que 
estavam indecisos sobre o que deveriam escolher e foram agora escolher com mais 
conhecimento de causa, depois das conferências. A longo prazo, eu acho que como sabe há, de 
facto, uma enorme falta de cultura científica no povo português e portanto alargar isso ao maior 
número de pessoas possível e, sobretudo, na altura também de dizer aos jovens: na altura de 
vocês saírem daqui, vocês podem ser também podem despertar para a Ciência, outras coisas 
que vocês podem conhecer, podem falar com outras pessoas e conseguir atingir esse objectivo 
com um número maior de pessoas. Portanto, acho que houve a curto prazo, tentar que os jovens 
pudessem ter a escolha do seu curso ao assistir a uma conferência que pudesse motivar e fazer 
a escolha correcta; a mais longo prazo esta luta de que a literacia científica seja cada vez maior 
e tentar chegar a um público o mais alargado possível por forma a que nós consigamos ter uma 
importância grande. Hoje em dia, investe-se mais em imagem do que em Ciência. Se os políticos 
perceberem que a população no geral vai dar valor de facto aos políticos que vão apostar na 
Ciência, isso também é um objectivo a mais longo prazo, que dará mais em tornar mais 
vencedor o povo português, de forma a que pudesse transmitir ao poder político, de facto, a ideia 
clara que também há escolhas que são feitas e lembro-me já agor, como exemplo, a a respeito 
na altura, quando foi aquele debate, a escolha entre o Bush e o candidato da altura, penso que 
foi o Al Gore, quem foi importante nessa decisão foram os cientistas – embora ache que os 
cientistas não escolheram muito bem – mas é verdade que foi um dos temas importantes em 
debate e para os Estados Unidos da América essa parte da Ciência é muito importante. Ficaria 
muito feliz quando algum dia algum primeiro-ministro for escolhido porque os cientistas fizeram 
pender a escolha para um lado e não para outro. Isso é uma prova de que a Ciência em Portugal 
faz uso da sua influência... 
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ANEXO 6a 



 

Entrevistas aos sujeitos alvo-Conferencistas  
 

TERESA LAGO 
―O Universo (visível e invisível que se vai descobrindo)‖ 

 
Introdução: Esta entrevista, dirigida a alguns dos conferencistas dos ciclos de colóquios 
Despertar para a Ciência, tem como objectivo melhorar a eficácia da comunicação em ciência 
naquelas conferências e é um instrumento de avaliação da arte de divulgar a ciência. 

 
1 - Quando a convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
De entusiasmo por se tratar de uma excelente iniciativa, a primeira no género. 
 
2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
Não, sendo astrónoma tenho uma vasta experiência de conferências para não especialistas. 
Aliás criei, há cerca de 14 anos, no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto uma série 
regular de conferências mensais, das quais eu dava uma todos os anos. Começaram por ter 
lugar nas instalações do CAUP e depois passaram a decorrer no Auditório da Biblioteca Almeida 
Garrett, em colaboração com a Câmara do Porto. Creio que cessaram quando deixei a Direcção 
do CAUP. 
 
3 – Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
Sim, certamente. Embora sem esquecer que haveria também um outro público mais alargado. 
 
3.1 – Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação? 
Sim, certamente!  
 
3.1.1 -  A escolha do título.  
Certamente. Teria que ser uma mensagem atractiva mas plena de significado sobre o conteúdo 
da conferência. 
 
3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
Certamente. As imagens são essências em Astronomia. Mais importante que isso é apenas a 
sua escolha e explicação. 
 
3.1.3 – Outros. 
 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
Tentar dar uma imagem de como a Astronomia é uma área de enorme dinâmica e constante 
descoberta. Mas também que temos uma visão global, e consistente, do Universo, apesar do 
que não conhecemos.  
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
Escrever o texto para o livro. Falar é inspiração do momento. 
 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
 
Sou de opinião que os cientistas têm obrigação de o fazer. É afinal a partilha de um privilégio - o 
conhecimento – que é pago com fundos públicos.  
 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 
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7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
O conhecimento é certamente um bem maior. 
 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
Também. Mas essa actividade tem que ser levada a cabo com seriedade – a ciência não é 
facilidade e divertimento, na maior parte do tempo é trabalho árduo e alguma frustração – e 
pelos mais dotados para o fazer. Comunicação de ciência por quem não tem conteúdos e/ou 
qualidade para comunicar é, certamente, um desastre. 
 
7.3 – Estou interessada na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
Não tanto. Principalmente porque gosto de partilhar aquilo que me entusiasma. E escolho com 
cuidado os temas e conteúdos que me entusiasmam. Nem tudo em ciência é positivo. 
 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
Certamente. São utilizados dinheiros públicos, isto é, pagos pelos contribuintes. E as regras e 
resultados da sua utilização são certamente questões de interesse público. Tal como a qualidade 
da gestão ou da investigação que é feita.  
 
7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
Deve ser ouvido mas as decisões terão naturalmente que atender a opiniões fundamentadas que 
normalmente só especialistas são capazes de desenvolver. Contudo parece-me importante que 
a opinião pública prevaleça em questões que afectam a qualidade de vida pública. 
 
8 – O que sentiu durante a conferência? 
 
8.1 – Interesse do público? 
Sim, muito. 
 
8.2 – Interacção com o público? 
Sim, muita. O silêncio e a atenção do público, apesar de muito numeroso, durante a 
apresentação era quase assustador. 
 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 
Senti-me plenamente compensada do esforço investido. 

 
9.1 - Feed-back do público? 
Bastante, durante e após o debate. 
 
9.2 – As perguntas durante o debate?  
9.2.1 – Relevantes? 
9.2.2 – Despropositadas? 
Diria que foram dominantemente curiosas. O que é óptimo. E de algum modo ―espantadas‖, o 
que é habitual quando se fala do que a tecnologia de hoje permite à Astronomia. E quais são os 
nossos projectos em mãos. 
 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Pelas reacções recebidas sou levada a concluir que sim. Pelo menos uma sala muito cheia ouviu 
atentamente, com curiosidade (o que é claramente identificável para quem fala) e reagiu 
positivamente. 
 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista?  
Gostaria de ter oportunidade de abordar mais profundamente alguns tópicos ―quentes‖ da 
Astronomia, mas isso exigiria mais que uma sessão. 

80 



 

11 - O que tentaria melhorar? 
Talvez deixar mais tempo para questões. Ou mesmo tentar uma sessão diferente, mais 
participada pelo público num diálogo continuado.  
 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 5 
 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 5 
 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 4 a 5 
 
12.4 – Lidando com as perguntas do público. 4 a 5 
 

 
JORGE CALADO 

(Transcrição da entrevista realizada por audiogravação) 
 
Vamos começar a entrevista com o Ilustre Prof. Jorge Calado, que fez a terceira conferência do 
primeiro ciclo ―Despertar para a Ciência‖, intitulada ―O dia em que nasceu a Química‖ 
 
Senhor Professor, quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo “Despertar 
para a Ciência”, qual foi a sua reacção? 
Fiquei, evidentemente, muito satisfeito, por duas razões fundamentais: a primeira, porque eu 
gosto muito de comunicar, pois eu sou professor por vocação – desde miúdo que sabia que 
queria ser professor; gosto de transmitir aos outros os meus entusiasmos – e em segundo lugar, 
por ser aqui na Fundação Calouste Gulbenkian, porque eu tenho uma grande dívida de gratidão 
para com esta Fundação – foi graças a uma bolsa da Fundação que eu me doutorei na 
Universidade de Oxford, em 1970. Portanto, sempre que me pedem colaboração, eu digo que 
sim! 
 
Senhor Professor, é a primeira vez que profere uma conferência para um público não 
especialista?  
Não, não. Talvez seja mais a centésima do que a primeira. Eu gosto de falar até para não 
especialistas, porque acho que qualquer assunto, mesmo um assunto científico, e mesmo que 
seja ciência avançada, de ponta, pode ser explicado a qualquer pessoa. Não é explicado 
completamente, evidentemente que não, mas pode-se transmitir a ideia do que é esse pedaço 
de Ciência. Como dizia Rutherford, um grande físico, prémio Nobel, do princípio do séc. XX, que 
descobriu a estrutura do átomo, qualquer bocado de Física pode ser explicado a uma barmaid, 
uma empregada de bar e, se não puder ser, é porque não presta como Física. 
 
Senhor Professor, quando preparou a conferência pensou no público-alvo, ou foi-lhe dito 
que iria ter um determinado público-alvo, principalmente alunos e professores do ensino 
secundário? 
Sim, isso foi-me dito, mas eu já sabia. Aliás, porque não fui o primeiro, acho que fui o terceiro a 
fazer uma palestra e eu já tinha vindo às outras duas e já tinha visto qual era o tipo de público e 
percebi que havia crianças dos 6 aos 80 anos (quase). E havia tanta gente interessada nova, 
como gente mais senior e a fazerem perguntas. Eu gosto dessa mistura de gerações e de saber 
que há pessoas que vêm das letras ou das artes, pessoas que têm um diferente background em 
Ciência, porque a minha maneira de ensinar mesmo no Instituto Superior Técnico é muito 
interdisciplinar. Eu tento explicar as coisas mais difíceis através de relações com coisas que as 
pessoas conhecem, ou do dia-a-dia, ou de outras áreas – que podem ser, eventualmente até 
áreas artísticas. 
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Senhor Professor, teve nesse aspecto, algum cuidado especial na linguagem e no uso de 
estratégias de comunicação, nomeadamente na escolha do título da conferência, nos 
meios audiovisuais que utilizou... 
Sim, acho que há três ou quatro coisas muito importantes na comunicação, que uso 
constantemente nas conferências que faço e nos artigos que escrevo, mesmo artigos que 
escrevo para o Expresso sobre ópera, fotografia ou sobre literatura, são três ou quatro pontos 
que acho fundamentais: um deles é o título, que deve ser aquilo que eu chamo um chamariz. A 
outra coisa é o princípio e o fim: como é que eu vou começar, como é que pego e como é que 
acabo. Quando estou a escrever, é aquilo que eu chamo a frase de abertura e a frase de fecho. 
E, em geral, não sou capaz de começar a escrever sem ter estas três coisas: uma vez tendo um 
título (o título depois até pode ir evoluindo), a frase de abertura e a frase de fecho, para mim, 
isso facilita-me tudo o resto – o resto, depois, é preencher o vazio pelo meio. Outro aspecto que 
eu acho fundamental e que eu também tento usar é o humor – que é uma das maneiras para 
prender as pessoas. Portanto, tento sempre meter umas graças pelo meio ou usar uma 
linguagem, às vezes até uso um palavrão, digamos, para chocar as pessoas, para as despertar, 
no fundo, para a Ciência ou para o tema da minha palestra. 
 
O Senhor Professor, teve de alguma maneira neste caso, com um público não 
especialista, algum cuidado com a linguagem? 
Sim, sim, muito. Acho que isso é fundamental. Tentar explicar as coisas, mesmo as mais 
complicadas através de palavras simples, que toda a gente entenda. Não gosto de usar, mas às 
vezes uso palavras antiquadas, de que as pessoas já quase se esqueceram, o chamado 
português de gema e as pessoas ficam um bocado espantadas, mas lembram-se e vêm dizer-
me: já não ouvia isso desde os tempos em que a minha avó era viva... Mas a linguagem é 
fundamental. 
Outra coisa que eu gosto de usar é aquilo que é designado meios audiovisuais: gosto de mostrar 
pintura, gosto de tocar música, gosto de mostrar DVD‘s ou filmes, como eu fiz (o filme com a 
Marylin Monroe – até cantarolei o Diamonds are the Girls Best Friends, porque acho que um 
professor é um actor. Um bom professor tem que ser sempre um bom actor – é a maneira que 
tem de prender o público. 
 
Senhor Professor, o que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
A mim, o que me satisfaz mais é o desenrolar das coisas. Como lhe disse há pouco, eu penso 
como é que vou pegar nisto, como é a frase de abertura. Depois, como é que eu vou terminar? 
Qual é a frase do fim ou os conceitos do fim, ou a ideia que eu quero transmitir no fim. E depois 
vou enchendo as coisas pelo meio. Em geral, como é que eu faço? Ah, eu quero falar nisto, 
quero dizer aquilo, quero contar aquela história, etc., e vou tirando assim, meia dúzia de notas 
em computador e depois, vou trabalhando e tentando encadear as coisas. O que me dá mais 
prazer é, de facto, encadear coisas que são muito diferentes, e surpreender as pessoas pelas 
associações que faço. Portanto, tratar da Química, ninguém esperava que eu fosse pôr o 
―Diamond are the Girls Best Friends‖. Mas aquilo integrava-se dentro do espírito da conferência e 
dentro da temática. Portanto, estou sempre à procura, digamos, de ir buscar coisas que as 
pessoas não esperam e de mostrar como é que essas coisas, completamente fora do assunto, 
estão relacionadas com ele. Isso dá-me muito gozo. 
Por outro lado, o que é que terá dado mais trabalho ao Senhor Professor e lhe terá tomado 
mais tempo? 
 Bem, há um outro lado na comunicação e na minha escrita – acho que é um defeito – eu sou um 
perfeccionista. Para mim, o pormenor é fundamental, quer dizer, o pormenor tem que estar certo. 
As grandes ideias podem ser aproximadas, muitas vezes podem ser erradas e eu não me 
importo de as dizer – sei que por vezes digo coisas erradas, faço generalizações assumidamente 
provocatórias, mas só para provocar as pessoas e para as fazer pensar e obrigá-las a reagir – 
―mas isso não é assim‖. Eu sei, mas quero ter esse feed-back.  
Mas, o pormenor, esse tem que estar certo! E isso dá-me sempre muito trabalho. Quer dizer, a 
maior parte do tempo que eu levo a preparar uma conferência ou a escrever um artigo, para o 
Expresso ou para uma Universidade ou para um congresso, é com os pormenores.  
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Gosto, quando faço uma citação, de ir às fontes originais e não é ler que um sujeito qualquer ou 
uma sujeita, no livro citou aquilo. Eu quero ir ver como é que o verdadeiro autor do sec. XVII 
escreveu isto, qual foi a expressão e em que ano é que foi. E foi em Maio, na Primavera, ou foi 
em Dezembro, no Inverno? E isso dá muito trabalho – essa pesquisa das fontes e certificar-me 
que todos esses pequenos pormenores estão certos. Evidentemente, que hoje, com a Net, essas 
coisas estão facilitadas, mas a Net também é um manancial de disparates e de erros. A gente, 
às vezes, vai à procura de datas de nascimento ou de morte de um cientista, de um escritor ou 
de um artista e na Net encontra as coisas mais variadas, com intervalos às vezes de 10 anos. 
Portanto, dá-me trabalho ter a certeza que tudo isso está correcto. 
 
Senhor Professor, acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem 
ciência para um público não especialista? 
Eu acho que sim. Eu percebo que há pessoas que têm uma grande dificuldade de expressão e 
de comunicação e que, temperamentalmente, digamos que são pessoas tímidas; há uma 
dificuldade e retraiem-se. Mas penso que é um dever de todos os cientistas comunicar; há um 
dever social, no fundo nós somos pagos pela sociedade e, portanto, temos que, deste modo, 
retribuir. E mesmo que não tenhamos essas qualidades, quer dizer, há uma boa parte que pode 
ser adquirida – hoje, aprende-se a falar, aprende-se a comunicar – há técnicas e há também 
uma boa parte intuitiva ou genética e as pessoas têm essas qualidades de modo natural. Mas 
podem também ser adquiridas em parte, mesmo aqueles que não têm jeito, porque são tímidos, 
devem fazer um esforço para adquirir e há cursos, técnicas e livros que ensinam a comunicar 
melhor. E acho que isso faz parte dos deveres de todos os cientistas. Até porque, se a pessoa é, 
de facto, um bom cientista e se faz investigação, é porque tem prazer nisso. E é natural que, 
quando se tem prazer numa coisa, se queira partilhar esse prazer com os outros e se queira 
transmitir esse prazer aos outros, não guardar esse prazer e o gozo só para si. E isso só se pode 
fazer, se se comunicar a Ciência aos outros. 
 
Senhor Professor, quase me respondeu à pergunta seguinte. Quais as motivações para o 
fazer? Considera que o público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas? 
Eu acho que isso é fundamental, porque no mundo de hoje, todos nós, independentemente da 
nossa formação, somos chamados a participar em decisões de carácter científico, porque os 
problemas são complexos e muitos deles envolvem coisas científicas ou técnicas. E nós, como 
simples cidadãos, por exemplo, quando vamos votar, pode ser uma das razões que nos leva a 
votar no PS ou no PSD, a política científica desses partidos, o que pensam sobre a OTA, o TGV, 
o aborto, as células estaminais ou a clonagem, etc.. E eu tenho que ter o mínimo de formação 
para me poder pronunciar e avaliar a disposição dos partidos e saber quais são aqueles que em 
meu entender são os mais adequados. Nós temos todos que lutar por uma sociedade com um 
mínimo de conhecimentos científicos para poder avaliar os problemas com que temos de lidar no 
dia-a-dia, problemas como o da poluição, etc.. Porque os problemas são complexos e para 
minorar alguns dos efeitos pode haver consequências económicas (energia mais cara, etc.), a 
gente tem que sentir que isso é fundamental para o mundo ser sustentável. 
 
Senhor Professor, outra hipótese seria considerar que há necessidade de motivar os 
jovens para seguirem carreiras científicas? 
Acho que sim, porque há um problema muito sério na Europa e no Mundo Ocidental, apesar de 
ser menos sério nos Estados Unidos da América, por questões de educação e de tradição, que é 
a falta de vocações científicas. Hoje, por facilidade, as pessoas têm noção que os estudos 
científicos são mais complicados do que os humanísticos ou outro tipo de carreiras como gestão, 
etc., e portanto, vão pelo caminho mais fácil e isso pode ter (e já começa a ter) consequências 
muito graves. Na Europa, já estão a fechar por todo o lado, mesmo em Universidades de grande 
reputação, departamentos de Física, de Química ou de Matemática, ao passo que o contrário 
está a acontecer na Ásia, não só no Japão, mas também na China, Índia e nos outros países. Eu 
acho que nos devemos orgulhar da nossa civilização ocidental e, nomeadamente, do facto de 
sermos europeus, acho que a Europa é uma construção absolutamente admirável – e acho que 
se, de facto, não tivermos em atenção este declínio científico da Europa, o nosso futuro vai ser 
bastante cinzento. 
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A outra possibilidade é se o Senhor Professor estaria interessado na opinião do público 
sobre a sua actividade de investigação. Poderia ser uma das razões de motivação para os 
cientistas comunicarem... 
Acho que sim. Gosto de explicar porque faço aquilo que faço. Aliás, houve um caso muito 
curioso, no fim da minha palestra. Fiquei muito tempo a falar com pessoas, colegas e amigos, 
alguns que já não via há 20 ou 30 anos, que tinham seguido carreiras completamente diferentes, 
nada científicas, e portanto só saí da Fundação, uma hora e tal depois de ter feito a palestra. E 
estavam dois moços com cerca de 13 anos à minha espera à porta da saída, para falar comigo. 
Não quiseram estar lá dentro, por vergonha e por haver pessoas muito importantes, mas tinham 
ficado à minha espera, porque me queriam dizer que tinham gostado muito e queriam perguntar-
me se as minhas aulas no Técnico também eram assim – porque se fossem, iam para o Técnico. 
E para mim, foi o elogio maior. Eu acho que não sou vaidoso, tenho a certeza que não sou, sou 
um bocado orgulhoso no sentido de que gosto de fazer as coisas bem feitas e sei que faço as 
coisas bem feitas, mas acho que é esse o meu dever, foi isso que aprendi há muitos anos: só 
vale a pena fazer uma coisa, se for bem feita; porque se a gente duvida que consegue fazer 
aquilo bem feito, então o melhor é não começar. Portanto, aquele comentário e aquela pergunta 
daques dois jovens, foi a melhor recompensa que eu poderia ter tido no final daquela palestra. 
 
Senhor Professor, acha que o público deve ser informado sobre o desenvolvimento da 
investigação científica, assim como sobre as necessidades de financiamento para a 
Ciência? 
Acho que isso está tudo dentro do que é habitualmente designado Public Awareness of Science. 
Acho que sim, que as pessoas têm que ter, a um nível um bocado mais elementar, uma noção 
disso e dos custos que certas coisas implicam. Por exemplo, acho que há determinados 
domínios de investigação onde não vale a pena Portugal apostar, porque é tão caro e um país 
com tantas carências e tantas necessidades não pode estar a gastar naquelas investigações de 
ponta que exigem aparelhagem caríssima. Não é só Portugal, muitos países têm esse problema, 
mas muitas vezes há soluções curiosas de cooperação internacional, em que vários países se 
juntam para atacar um determinado problema que é importante, mas que é caro. Mas felizmente, 
a Ciência tem tantos problemas, que isso acaba por não ser uma limitação. Mas a parte 
económica, as pessoas devem ter uma noção, porque no fundo, em Portugal, a maior parte da 
Ciência é financiada pelo Estado. A parte privada, de Empresas, etc., é bastante menor, 
infelizmente, e é o dinheiro dos nossos impostos que está a ser aplicado e as pessoas devem ter 
uma noção se esses impostos estão a ser bem aplicados ou não. 
 
Senhor Professor, acha que o público deve ser consultado no que respeita à tomada de 
decisões relacionadas com a investigação em curso, pelas implicações éticas e morais, 
nomeadamente? 
Acho que não, é a partir das instituições científicas. Acho que esse problema se põe ao nível da 
democracia em funcionamento. Eu acho que os políticos é que devem estar informados, deve 
haver debates e deve encorajar-se esses debates na Assembleia da República e noutros foruns 
e as pessoas devem acompanhar isso. Por exemplo, o caso da OTA, que no fundo é em larga 
parte um problema técnico-científico. A melhor localização do Aeroporto – é um problema 
complexo e as pessoas devem participar nisso como cidadãos; e acho que os cientistas 
evidentemente também devem participar. Mas eu não gostaria de ver a FCT ou um organismo 
do Ministério da Ciência a fazer isso. Acho que deve ser a sociedade em geral, a sociedade civil, 
em colaboração com os órgãos eleitos, nomeadamente com a Assembleia da República e com o 
Governo. 
 
O que é que o Senhor Professor sentiu durante a conferência? Sentiu 
interacção com o público? 
Acho que sim, isso sinto sempre. Às vezes é difícil, principalmente hoje em dia, que as pessooas 
não são educadas de uma certa maneira, em que a capacidade de concentração é bastante 
reduzida (as pessoas estão habituadas ao zapping da televisão, etc.), em que se facilita tudo; às 
vezes é difícil e portanto por muito bem que esteja preparada a conferência, a gente tem que 
intervir no sentido de tentar agarrar o público.  
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Às vezes, ralho com o público e chego ao ponto de ter de mandar pessoas sairem, mas também 
para provocar. Nunca me aconteceu sentir-me derrotado no fim. Já me tem acontecido os 
primeiros 15 ou 20 minutos serem difíceis, estou a ver que as pessoas não estão a ser 
agarradas e eu tenho que tentar improvisar qualquer coisa, de modo a tentar agarrá-los. 
 
Senhor Professor, e no final da conferência o que sentiu, em termos de feed-back do 
público?  
Acho que foi extraordinário. 
 
Considera que as perguntas durante o debate foram relevantes ou algumas 
despropositadas? 
Acho que em Portugal essa parte é raro correr bem. Devo dizer que o ―Despertar para a Ciência‖ 
foi uma excepção que não é nada comum em Portugal – a participação do público, as perguntas, 
quer dos mais novos, quer dos menos novos foi excepcional, porque em geral, quando se faz 
uma palestra, mesmo para um auditório mais escolhido, mais especializado, quando se chega à 
parte da discussão, as pessoas têm vergonha de fazer perguntas, têm vergonha de mostrar que 
não sabem, de fazerem má figura. Isso faz-me impressão ainda hoje, faz-me confusão – 
percebia isso nos tempos da ditadura, mas hoje em dia, em que qualquer pessoa pode sentir 
que pode dar uma opinião, fazer perguntas, não percebo. Há também a contrapartida disso, que 
me aflige um bocado. Quer dizer, ao nível muito mais elementar, as pessoas sentem-se 
habilitadas a dar uma opinião sobre uma coisa qualquer, mesmo que não saibam nada daquilo. 
Mas há muito pouca profundidade. Por exemplo, um grupo de amigos que vai ao cinema e no 
final fala-se um bocado daquilo: ah, gostei e tal ou não gostei, mas porquê? Há dificuldade. 
Porque é que a actriz não foi bem? Ninguém é capaz de concretizar as coisas, porque não há 
uma prática de raciocínio e de debate. Mas volto a repetir: o ―Despertar para a Ciência‖ foi 
excepcional sobre esse aspecto e devia ser repetido. Acho que foi um êxito que podia ser 
modificado no formato, por exemplo, mas acho que devia voltar a ser feito. 
 
O Senhor Professor acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Acho que sim, em geral, a noção que eu tenho no fim – e eu repeti esta palestra em vários sítios: 
em Faro, em Portalegre, na Madeira, no Funchal, no Porto, mais um sítio ou outro e em todos os 
lados foi bem recebida. 
 
O que é que o Senhor Professor poderia fazer de modo diferente nas próximas 
conferências? Tentaria melhorar algum aspecto? 
 Não pensei nisso, precisava de pensar mais algum tempo. 
 
Acha que não seria preciso modificar nada? 
Acho que há uma vantagem em fazer conferências variadas até nos modos de apresentação, 
com meios audiovisuais e com a participação do próprio público. Por exemplo, o Prof. Carlos 
Fiolhais tentou fazer isso e não resultou de modo nenhum, com as crianças, chamando-as a 
fazerem experiências de batatas e de maçãs. E os miúdos já não estavam a colaborar e estavam 
a pensar noutro tipo de coisas e continuavam lá e não queriam sair. É este tipo de falta de 
educação entre aspas que as pessoas têm. Perdeu-se um bocado das regras de convivência. 
Mas acho que devem ser diversificadas e convidar ou encontrar pessoas e discutir depois com 
elas o formato melhor para haver esse componente de interacção com o público, coisas 
diferentes, mais audiovisuais, etc., é preciso é imaginação fundamentalmente. É preciso 
espevitar a imaginação, não só do conferencista, mas também dos ouvintes. E ver como é que 
isto pode ser feito. 
 
O Senhor Professor como é que classificaria o seu desempenho numa escala de 1 
(Deficiente) a 5 (Excelente), em relação a estes parâmetros? 
O que quer dizer com isso? 
O Senhor Professor quase já me respondeu a esta pergunta, mas no fundo era saber 
como é que se auto-classifica no seu desempenho, no sentido de despertar o público 
jovem e não especialista? Dava 5. 
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E em ter conseguido que o complexo parecesse simples? 
Também, acho que se não for 5, ando lá perto. 
 

E ter conseguido ser proactivo com o público, chamando a sua atenção? 
Também 5, não é para me gabar, mas é o resultado de uma grande experiência. Ainda andava 
no Liceu e eu já dava aulas aos meus colegas, voluntariamente, para os que tinham dificuldades 
em compreender coisas. Organizavam-se aulas de estudo para tentar que aqueles que estavam 
a falhar e a chumbar aprendessem coisas. De maneira que eu tenho muita experiência disso, 
portanto é natural que nesta idade eu seja capaz de fazer isso bem feito. Era de admirar era se 
não fosse. 
 

E em lidar com as perguntas do público? 
Isso aí dava 4, porque às vezes, sinto que o público em geral (tirando as excepções que já citei), 
não sabe fazer perguntas ou tem receio de fazer perguntas. E depois, quando faz perguntas, 
algumas são patetas. Até tenho dificuldade em perceber, porque é que esta pessoa, no fim de 
ouvir isto tudo está a fazer esta pergunta. Isso sucede-me uma vez por outra, no fim de uma 
conferência e passada meia-hora, quando estou a jantar, eu penso que devia era ter respondido 
desta maneira em vez daquela maneira. Aí, dava 4 por causa disso. 
 

 
CARLOS FIOLHAIS 

―Batatas e Maçãs: Despertar para a Ciência no Jardim de infância e Escola Primária‖ 
 

1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Achei que o ciclo era uma boa iniciativa. E achei que o título geral (julgo que o seu autor foi o 
Prof. Ramôa Ribeiro) era muito bom e que devia também ser o meu título. Acrescentei: ―No 
Jardim de Infância e na Escola Primária‖ porque acho que se deve despertar cedo para a ciência 
(de resto, só se põe um despertador a tocar para acordar cedo). E antes coloquei ―Batatas e 
Maçãs‖, que é um cabeçalho mediático que remete para o facto de esse despertar apara a 
ciência ter de ser feito pela experimentação, nomeadamente mergulhando batatas e maçãs em 
água.  
 

2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
Não, não era a primeira vez. Tinha até alguma experiência... Pouco depois de regressar da 
Alemanha em 1982 comecei a fazer palestras para públicos não especialistas. A primeira foi num 
Encontro Juvenil de Ciência no Porto e quem me convidou foi o então aluno Jorge Buescu, que é 
hoje um dos melhores divulgadores de ciência. Tive o grato prazer de o apresentar numa 
palestra da série ―Despertar para a Ciência‖ em Coimbra. E disse: ―Há 20 anos atrás, eu fazia a 
palestra e ele era o ‗puto‘ da primeira fila. Hoje vai ser ao contrário.‖ 
 
3 - Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
O meu público-alvo não foi esse porque acho que o secundário é demasiado tarde para 
despertar para a ciência. Tive como público-alvo os educadores de infância e os professores do 
primeiro ciclo do básico, para além dos pais em geral. Acontece que a organização colocou, com 
aparente êxito, alguns miúdos muito pequenos na sala que me ajudaram a fazer experiências 
com batatas e maçãs. Correu logo o boato de que a palestra era para crianças – o que não era! 
– e passaram a ser chamadas crianças. Na Universidade do Porto tinha uma multidão de 
crianças pequenas e tive de fazer duas palestras, uma para elas, e outra para adultos. Não se 
pode falar da mesma maneira a esses dois públicos... 
 
3.1 - Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 - A escolha do título. 
Sim, já atrás expliquei. O título devia ser apelativo e o subtítulo informativo... 
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3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
Usei uma apresentação Powerpoint, que modernamente substitui com vantagens os velhinhos 
acetatos, mas também materiais vários para experimentação, incluindo ímanes e moedas em 
cima de um projector de acetatos. Algumas moedas são atraídas por ímanes e outras não...  
 

3.1.3 – Outros. 
Lembro-me a produção forneceu muitas batas e maçãs... E eu levei também uns balões e piões, 
alguns dos quais ficaram com a assistência. A brincar também se pode aprender. Aliás chamei a 
atenção para os meus livros da séria ―Ciência a Brincar‖. 
 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
Pensar na maneira divertida de fazer as experiências. Julgo que o truque de separar as batatas 
das maçãs mergulhando-as em água é simples mas espectacular. Lembrei-me de comer um 
pedaço que estava ao de cima, para verificar que era de maçã.  
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
Já tinha as principais ideias a expor, que é normalmente o que ocupa tempo. Assim, o que 
demorou mais foi preparar o Powerpoint. Não era nenhum especialista nisso. Lembro-me que 
me assustei um bocadinho pois a apresentação era ―pesada‖, o computador da Gulbenkian era 
velho e tudo demorou muito tempo a arrancar. Estava a ver que tinha de fazer a palestra só com 
gestos e sem o audiovisual e não seria a primeira vez. 
 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
Sim, claro. Os cientistas que souberem e quiserem devem fazer esse esforço para levar a 
ciência à sociedade. É um esforço extraordinariamente compensador tanto para a ciência como 
para a sociedade... A ciência não pode estar apartada da sociedade, que afinal a sustenta, e tem 
tudo a ganhar em dizer a toda a gente o que é e para que é que serve. A ciência é a descoberta 
do mundo e serve para viver melhor no mundo, tanto mental como fisicamente. Não se pode 
viver bem num mundo que não se conheça... 
 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 
 
7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
Sim, são conhecidos os baixos índices de literacia científica no nosso país e ocasiões como esta 
devem ser aproveitadas para contrariar esse estado de coisas. Eu próprio na palestra chamei a 
atenção para os maus resultados em literacia científica dos alunos portugueses em 
comparações internacionais. A escola devia procurar inverter essa tendência (não se vê nenhum 
esforço sério nesse sentido!). Mas acções fora da escola têm o seu lugar: sinto que, sem 
substituírem nunca a escola, podem ser muito úteis. 
 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
Este não foi o meu objectivo. Não deve ser o mais importante na divulgação científica... A ciência 
não pode ser egoísta ao ponto de só pensar em si própria... Se houver mais e melhor ciência 
tanto na escola como fora da escola, é evidente que mais jovens seguirão carreiras científicas. 
 
7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
Também não é isso. Não investigo batatas e maçãs. Acho é que de pequenino é que se torce o 
pepino, quero dizer o destino.  
 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
Si, em geral, o público deve saber como vai a descoberta do mundo, por exemplo quais são as 
últimas descobertas. Estou convencido que o público se interessa por ciência, mas para que 
esse interesse seja maior é preciso primeiro que a escola o semeie e depois que a acção dos 
media o regue... 
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7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
Percebo o que quero dizer e concordo com a participação do público na tomada de decisões no 
que respeita a questões de base científica, mas a formulação não me parece a melhor. Em 
democracia representativa, os representantes dos cidadãos devem estar preparados para tomar 
decisões em nome da sociedade. Para isso é necessário que tenham uma cultura científica 
mínima, devendo nesse processo de tomada de decisões interagir com a comunidade científica. 
Por outro lado os cidadãos lucram em saber o que é a ciência, quais são os seus resultados e 
qual é o seu método. Desse modo, compreenderão melhor o mundo e viverão melhor nele. A 
opinião pública, veiculada através dos media, pode ser importante em casos de controvérsias de 
base científica, nomeadamente problemas éticos. Mas não penso que, tirando um ou outro caso 
excepcional, essas questões tenham de ser resolvidas por voto popular. Receio algum 
populismo que se pode facilmente instalar...‖.  
 
8 – O que sentiu durante a conferência? 
Senti que consegui despertar interesse pelo tema. Há algumas fotografias que documentam o 
entusiasmo das crianças. Elas, como disse, não são necessariamente o problema na educação 
científica. Elas são muito curiosas e compete-nos a nós, educadores e professores, alimentar 
essa curiosidade... 
  
8.1 – Interesse do público? 
Modéstia à parte, acho que sim. O anfiteatro da Gulbenkian estava cheio e é muito fácil perceber 
quando um anfiteatro cheio não reage. 
  
8.2 – Interacção com o público? 
Sim, nomeadamente com as crianças. Mas também com os adultos, alguns muito preocupados 
como eu com o nosso sistema de ensino, que não tem privilegiado a ciência no ensino pré-
escolar e no primeiro ciclo do básico. Neste, ao usar a designação de ―estudo do meio‖ está até 
a recusar o nome antigo e consagrado de ―ciência‖. 
 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 
O normal em conferências deste género, estava longe tanto de ser a primeira como a última. 
Depois repeti a mesma palestra e procurei melhorá-la: já não voltou a ser a mesma. Tenho 
alguma dificuldade em repetir-me tintim-por-tintim. 
 
9.1 - Feed-back do público? 
Sim, houve várias perguntas e conversas no final. E recebi mensagens... 
 
9.2 – As perguntas durante o debate?  
  
9.2.1 – Relevantes? 
Sim, todas. 
 
9.2.2 – Despropositadas? 
 
Não, o público da Gulbenkian não faz perguntas despropositadas. Mas nunca estamos livres de 
aparecerem pessoas menos asisadas e é sempre difícil lidar com esse género de situações. 
 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Sim, acho que consegui despertar o público para a necessidade de despertar para a ciência. 
Mas o melhor seria perguntar ao público... 
 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista?  
Faria e fiz. Enfatizei mais as partes do discurso em que houve maior comunicação e enfatizei 
menos as outras. Algumas até retirei. A comunicação é um processo de tentativa e erro.  
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A ciência também muitas vezes avança assim por tentativa e erro (embora a comunicação de 
ciência tenha mais arte do que de ciência). 
 
11 - O que tentaria melhorar? 
O problema de fundo que me surgiu foi como encaixar a participação das crianças numa palestra 
para adultos: A solução é fazer duas palestras para esses públicos tão diferentes. Embora os 
adultos possam ter interesse numa palestra para crianças, as crianças não têm interesse numa 
palestra para adultos. Os discursos têm de ser diferentes, muito embora os conteúdos possam 
ser os mesmos. 
 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 
Responderia a estas perguntas todas com a nota. Não foi mau, foi até mais do que suficiente, 
mas pode-se sempre fazer melhor. 
 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 
Acho que a necessidade de despertar cedo para a ciência através da experiência não tem nada 
de complexo. É assim que se faz nos países mais desenvolvidos do que nós. 
 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 
Sim, a comunicação exige que haja emissor e receptor. Se o receptor não receber de nada vale 
a emissão. E deve gostar de receber, claro. 
 
12.4 – Lidando com as perguntas do público. 
As perguntas do público são importantes para saber se recebeu e se gostou de receber. E 
também para dar: tenho aprendido muito com a reacção da audiência. 
 
 

FERNANDO BARRIGA 
―Aventuras da água do mar nos subterrâneos do oceano‖ 

 
1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Foi de muito interesse pelo desafio que representa o formato destas conferências e pelo impacto 
grande que presumivelmente iriam ter, como se verificou posteriormente. 

 
2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
Há muito que ―despertei‖ para a importância da divulgação da ciência em que estou envolvido. 
Modéstia à parte, sou um orador de algum sucesso, sobretudo porque invisto muito na 
preparação daquilo que apresento ao público. 

 
3 – Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
Claro que sim! Considero muito difícil e pouco eficaz preparar uma conferência sem a dirigir a 
um público específico, ao qual se destine. Neste caso o público principal era sem dúvida esse, 
mas a sala estava repleta de cientistas e gestores de ciência e também de crianças do Ensino 
Básico. Um público difícil por tão heterogéneo (ainda que, por outro lado, muito interessado). 

 
3.1 – Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 - A escolha do título. 
O título foi muito cuidadosamente pensado, para ajudar a criar um clima de aventuras que é 
desenvolvido ao longo de toda a apresentação.  
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3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
Para além de um filme inicial e de vários videoclips intercalados com as fotografias projectadas, 
há um personagem, uma gota de água com um chapéu de Indiana Jones, que apareceu várias 
vezes, ao longo da apresentação e que ajudou a manter a atenção dos mais pequenos. Eu uso 
as possibilidades do software de apresentações audiovisuais com alguma contenção, para que a 
apresentação não se transforme numa exibição de domínio audio-visual, que acaba muitas 
vezes por distrair a audiência dos objectivos principais. O ideal é que ninguém repare nas 
transições, nem letras a entrarem com efeitos demasiado marcados, etc. Gosto que no fim se 
fale da ciência que foi apresentada, não do ―powerpoint‖. Isto sem prejuízo de casos especiais. 
Num dos meus ―slides‖ aparece a frase ―emoções fortes‖ escrita em letras garrafais no tipo mais 
espesso (bold) que encontrei, que cai de cima para baixo, acompanhada de um barulho de 
explosão! Esta situação surtiu enorme efeito, até pelo contraste com a discreção da maioria das 
restantes imagens. 

 
3.1.3 – Outros. 
Tirei partido de falar muito de minérios e preparámos no Creminer, o meu centro de investigação, 
blocos de minério cuprífero da mina de Neves-Corvo (Somincor) do tamanho de uma caixa de 
fósforos, que foram distribuídos aos jovens presentes. Quando apareceram no écran as imagens 
dos minérios formados no fundo do mar actual (nos Açores, no Pacífico, etc) ouviram-se 
exclamações convictas de ―isto é igual!‖ Ninguém ficou com dúvidas acerca do que ia escrito nos 
tais blocos de minério: formado no fundo do mar há 350 milhões de anos. 

 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
A oportunidade de transmitir o gosto e entusiasmo com que me dedico à ciência. Acho a ciência 
apaixonante e penso que dá para perceber que assim é. 

 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
A sequência das imagens. A conferência, apesar do título, está repleta de ciência. Muitas 
imagens são as mesmas que apresentei em conferências científicas (incluindo algumas originais 
preparadas para comunicações internacionais) obviamente explicadas de outra forma e com 
outro pormenor. Foi um enorme desafio e um risco igualmente enorme, mas parece que 
consegui. É claro que a ciência dura foi alternando com relatos leves, de ―fait divers‖, de 
anedotas e episódios curiosos, de descrições de acontecimentos interessantes, tudo como parte 
do mesmo ―pacote‖: correr mundo, até ao fundo do mar, a tentar perceber com funciona a Terra. 

 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
Acho absolutamente indispensável que a ciência seja divulgada ―na primeira pessoa‖ por 
aqueles que lhe dedicaram a sua vida profissional. 

 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 

 
7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
Um pouco de tudo isso e também porque quanto maior for a percepção e adesão dos cidadãos 
em relação à ciência maior será a margem de manobra dos políticos para destinarem recursos à 
ciência. Quanto ao ponto 7.5 acho que quanto mais informado o público estiver mais habilitado 
estará para formar uma opinião válida, baseada em factos e não em frases feitas e em 
preconceitos, como infelizmente por vezes sucede. 
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8 – O que sentiu durante a conferência? 
8.1 – Interesse do Público? 8.2 – Interacção com o público?  

 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 
8 + 9: uma conferência deste tipo é um pouco como uma representação teatral: tem que haver 
resposta do público, senão o entusiasmo do orador desvanece-se. Penso que o público se 
mostrou extremamente interessado, o que muito contribuiu para o bom resultado que, julgo, foi 
conseguido.  

 
9.1 - Feed-back do público? 
Tive numerosas manifestações de apreço e interesse após a(s) conferência(s, altamente 
gratificantes.)    

 
9.2 – As perguntas durante o debate?   
9.2.1 – Relevantes? 
9.2.2 – Despropositadas? 
Se bem me lembro, houve um diálogo interessante e muito participado. 
 

 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Bem me esforcei! Sem falsa modéstia, acho que sim ou que, no mínimo, consegui pôr as 
pessoas a pensar que a ciência é interessante e que é feita por pessoas de carne e osso, e que 
está ao alcance dos jovens optarem por uma carreira científica.   

 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista? 
Uma nova conferência é sempre diferente. Ainda que tenha repetido esta várias vezes, foi 
sempre diferente. Preparei entretanto várias outras, sempre diferentes. 

 
11 - O que tentaria melhorar? 
Creio que tudo. Sempre que repito uma conferência, ou releio um texto meu, acabo sempre por 
polir mais qualquer coisa. 

 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 
12.4 – Lidando com as perguntas do público.  
 
Não me compete avaliar. Repito, sem falsa modéstia, creio que correu bastante bem. Esforcei-
me especificamente em relação a todos os pontos que menciona. O resultado foi uma 
experiência inesquecível. 
 
 

ALEXANDRE CASTRO CALDAS 
―Como se adapta o cérebro ao conhecimento da ortografia‖ 

 
1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Conhecendo o programa em causa e respeitando as Instituições envolvidas (FCT e FG) 
considerei como actividade normal divulgar o trabalho científico junto do público interessado. 
 

2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
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Desde sempre me tenho preocupado em divulgar o saber de que me ocupo junto do público 
interessado especialista ou não especialista. A primeira vez que ensinei Neurociências para 
Professores do ensino secundário foi em 1976 num curso de Ciências da Conduta da 
Universidade Nova de Lisboa. Desde então tenho falado com frequência para alunos e 
professores do ensino secundário. 
 
3 – Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
Tendo em conta a experiência prévia não foi difícil organizar a conferência. 
 
3.1 – Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 - A escolha do título.  
O título resulta do título do projecto em que estava envolvido e que por diversas vezes 
apresentei em Portugal e no estrangeiro. 
3.1.2 – Os meios audiovisuais.  
Tenho uma grande colecção de ―slides‖ que escolho para cada sessão. 
3.1.3 – Outros. 
 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
Como já tenho feito muitas vezes conferências idênticas não há grande surpresa antecipada. 
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
Sendo hábito preparar estas conferências e estando facilitado o acesso à informação ―fresca‖ 
dos trabalhos em curso rapidamente se prepara a conferência. 
 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
Naturalmente. Têm obrigação de o fazer. 
 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 
 
7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas.  
É forçoso que isso aconteça desde o início da escolaridade. 
 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. Naturalmente. 
 
7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação.  
As perguntas muitas vezes ingénuas do público inteligente têm-me sugerido percursos 
interessantes para explorar nos projectos e nas conferências que se seguem. 
 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento.  
É forçoso que assim seja. 
 
7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
Seria óptimo. Há países em que os media são vectores importantes para essa discussão. Por cá 
teríamos que encontrar a melhor forma de o fazer pois os jornais não são lidos nem participados 
pelo público e a TV tem outras prioridades. 
 
8 – O que sentiu durante a conferência? 
Foi agradável ter tanto público em Lisboa e em Coimbra. No Porto estavam 20 pessoas 
―pescadas‖ à pressa nos corredores, sonolentas e desinteressadas. É muito desagradável viajar 
um dia para nada. 
8.1 – Interesse do Público? 
8.2 – Interacção com o público? 
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Em Lisboa e Coimbra o público participou e houve até mensagens nos dias que se seguiram. No 
Porto foi muito desagradável. 
 
9 – E no final da conferência, o que sentiu?  
Satisfação. 
 
9.1 - Feed-back do público?    
Já está respondido. 
 
9.2 – As perguntas durante o debate?    
9.2.1 – Relevantes?  
Relevantes a maioria delas. 
 
9.2.2 – Despropositadas?  
Há sempre um ou dois participantes que fazem perguntas despropositadas, que há que 
responder cuidadosamente para não quebrar o momento do discurso que é sempre vivido pelo 
público como uma segunda conferência mais moldada às expectativas de quem ouve. Este é um 
período que em particular no caso da interface de saberes que carece de mais atenção e 
cuidado. Nesta altura consegue adaptar-se melhor a mensagem que se quer passar ao 
pensamento do público. 
 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Por diversas vezes tenho a sensação que influenciei os mais jovens. O problema é que esse 
despertar é depois frustrado pela péssima qualidade das nossas instituições universitárias que 
estão mais viradas para o interesse ―corporativo‖ dos docentes do que para a missão social de 
estimular e produzir conhecimento.  

 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista? 
Em cada conferência introduzo novos conceitos muitas vezes resultantes do que aprendi com as 
perguntas de públicos anteriores. 

 
11 - O que tentaria melhorar? 
Estou sempre pronto a mudar tudo. 

 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
Sendo um cultor das ciências do comportamento sempre tenho defendido a necessidade de 
―policiamento‖ do meu próprio comportamento. Esforço-me, por isso, por cultivar a humildade 
pese embora o que isso pode ter de arrogância. Classificar-me a mim próprio de forma explícita 
e pública é coisa que não quero, portanto, fazer. Acredito, contudo, que pela repercussão que 
têm junto do público não especialista as minhas intervenções e os convites que me são feitos um 
pouco por todo o lado, que os assuntos que trato e a forma como o faço despertem o interesse. 

 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 
 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 
 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 
 
12.4 – Lidando com as perguntas do público.  
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RUI AGOSTINHO 
―Tempo: do Big-Bang às Descobertas, do Fuso Horário à Internet‖ 

(Transcrição da entrevista realizada por audiogravação) 
Inês Mascarenhas (IM): Senhor Professor, quando o convidaram para fazer uma 
conferência no ciclo Despertar para a Ciência, qual foi a sua reacção?  
Professor Rui Agostinho (RA): Ah… foi mais uma alegria, gostei de ser convidado, 
honestamente. Telefonaram-me do gabinete do Professor Ramôa Ribeiro, na altura, fazendo-me 
um convite e eu respondi que sim e depois até quando me pedirem um tema, que eu escolhesse 
um tema, eu disse ao João Caraça: ah, deixe-me lá pensar! Até que depois deu nesta coisa 
enorme (risos). Mas antes de decidir o que era, telefonei ao Professor Ramôa Ribeiro a propor-
lhe: olhe, o que é que acha deste tema? Quer que fale de alguma coisa em particular? Quer que 
envolva os portugueses também, quer que fale da importância dos portugueses ao longo da 
História. É possível encaixar aí tanta coisa. De modo que tive uma reacção boa. 
 

IM: É a primeira vez que o Senhor Professor profere uma conferência para um público não 
especializado? 
RA: Não, não, não. Longe disso. Já muitas vezes falei para um público não especializado. 
 

IM: E preparou a conferência a pensar no público-alvo? Foi-lhe dito para quem iria falar, 
que o público-alvo eram alunos e professores do ensino secundário? 
RA: Sabia que as conferências tinham este tipo de público. Mas digo-lhe também que é um 
público diferente dos outros porque quando se vai a uma escola é só mesmo o público que a 
escola tem, o grupo de alunos e o grupo de professores que lá existem.  
Na Gulbenkian, por exemplo, ou quando é lá no Observatório, há uma maior heterogeneidade. 
Aqui, também existe heterogeneidade e há muita gente com grande formação e é interessante 
ver e isso surge na parte final das perguntas.  
 

IM: E acha que teve algum cuidado especial na linguagem? Ou na estratégia de 
comunicação? A pensar nesse público-alvo, na escolha do sítio, nos meios audiovisuais 
que usou? 
RA: Os meios audiovisuais são hoje mais ou menos standards, a maneira de projectar e a parte 
de ter o microfone, de ter powerpoint ou ter slides. O powerpoint já era uma coisa que eu usava. 
Portanto daí eu ter usado isso. 
Agora, a estratégia, a estratégia na linguagem: sei que tenho que abordar o tema de uma 
maneira que a pessoa que não saiba nada possa encaixar alguma coisa, possa fazer ligações 
com aquilo que sabe e aprender algo. E prepará-las para questões que já são mais eruditas 
sobre o tema. É necessário deixar alguma pista ou dar um passo mais à frente, para que a 
conferência também seja interessante para as pessoas. Se não, a conferência torna-se uma 
coisa completamente monótona.  
Qualquer conferência tem que ser dada com humor, quer dizer estou a falar de conferências com 
este tipo de público, que é heterogéneo. É diferente também de fazer uma conferência da nossa 
área científica, com especialistas na sala, em que já se sabe que quem está sentado do lado de 
lá sabe aquilo tudo e já se vai só com pequenos tópicos de investigação de que se vai tratar. 
Neste caso, não. Neste caso, é preciso dar uma no cravo e outra na ferradura, entre as coisas 
simples e as coisas mais avançadas. 
 

IM: O que é que lhe deu mais satisfação na preparação desta conferência? Se houve 
alguma coisa que lhe deu assim mais satisfação? 
RA: Deu, foi pegar no início, quando pensei nisto, até ia focar mais a questão do Tempo do 
ponto de vista científico e só depois, assim um pouco à última da hora, é que me deu na telha 
(risos): e se eu pegasse aqui um bocadinho, um pouco, na questão social do tempo. Na questão 
cultural do tempo. Ou mesmo na questão religiosa. Como é que a sociedade genericamente foi 
apreendendo o Tempo e incorporou isso na sua vida, enfim, na sua cultura. 
E então, fiz um apanhado inicial, das várias vivências culturais, ao longo da História, de como é 
que a Humanidade vai entendendo que o Tempo, isto é na civilização, é a vida, e isso incita, não 
é, a que as pessoas achem que a sua vida é muito pequenina, mas que podem ter perdido muito 
tempo, e causa problemas psicológicos.  
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Então, decidi acrescentar e dar umas palavras aí também. Portanto foi uma mudança já em cima 
da hora que fiz porque achei que era interessante. Para quê? Para pôr em questão nesta 
palestra. Porque do ponto de vista do conhecimento científico, é de facto uma mudança radical, 
em relação àquilo que é a percepção do dia-a-dia comum e que transparece ao longo da História 
da Humanidade. 
Todas as culturas, a maneira como percebem o Tempo e encaixam o Tempo na sua vivência, 
seja na sua mitologia, seja no dia-a-dia, a sua perspectiva perante a morte, é sistematicamente 
parecida. E vai, deixar passar com o tempo as certezas absolutas, quando cientificamente 
mostra que não: o tempo não é essa coisa absoluta que existe por si própria e aí aprende-se 
bastante sobre a natureza. E é uma mudança. Tem que haver uma mudança. Agora, essa 
mudança já foi apreendida pelo cidadão comum do dia-a-dia? Claro que não, claro que não. De 
modo que isso vai demorar tempo também à própria sociedade como um valor da parte. 
E achei que era interessante dar esta perspectiva, em particular ao tema que era. 
 
IM: O que é que lhe tomou mais tempo ou o que é que lhe deu mais trabalho, na 
preparação da conferência? 
RA: Foi o powerpoint (risos). Fazer o powerpoint, ordenar as ideias. As ideias até mais ou menos 
sabia mas, às vezes, quando se vai para a área do conhecimento… Em termos de cultura geral, 
e há áreas em que eu nem cultura geral tinha (risos), portanto aí deu-me mais trabalho, do que 
estava à espera, para tentar não dizer asneiras e pôr os termos certos e pôr as referências 
correctas. Porque para chegar às áreas da nossa competência científica é mais fácil. É ordenar, 
pôr aquilo como a gente quer e pronto, depois preencher. Mas isto honestamente. Claro que 
também pode dizer: ah, mas há quem faça powerpoints muito trabalhados e muito ordenados. 
Não costuma ser o meu caso. Eu deixo mais depois para a parte verbal e de gesticulação em 
palco e de cenário. (risos) 
(IM: Também é importante.) 
RA: Também é importante, exactamente. A ideia de preencher o powerpoint com a informação 
exaustiva da própria palestra, não é? Portanto, quem vir apenas o powerpoint, não obtém a 
palestra toda. Só obtém apontadores para aquilo que a palestra é. 
IM: Claro. E no fundo deve ter dado mais trabalho ter decidido à última da hora dar essa 
noção do Tempo e as alterações que foram havendo em relação ao conceito presente, 
agora no século XXI, também para se aproximar mais desse público-alvo, de alunos e 
professores do secundário, que não eram um público especialista, não? 
RA: Exactamente. E é uma coisa que, em geral, na Física do Secundário não se ensina. E como 
não se ensina, não pertence à nossa cultura comum. E mesmo as pessoas como nós, que 
fizemos o liceu e a faculdade e em que cada um fez a sua especialização não ouviu falar destas 
coisas. Porque só se dá no ensino especializado universitário, de quem vai para Física e mais 
nada. De modo que achava que todavia devia abordar isso para quem nunca tinha ouvido falar, 
ao menos ficar desperto para o assunto, não é? Quem já tinha ouvido falar, acrescentou uma 
série de coisas. Porque há muita gente que não sendo especialista mas que também já leu 
alguma coisa, também não sabe os detalhes de como é que apareceu, ou, às vezes até pode 
dizer: bom, isto já é conhecimento sólido ou ainda está aqui a partir pedra, não é? Portanto aí eu 
tenho que preencher e dar a certeza, quando ela existe, ou então dizer: não, sobre isto aqui 
ainda se está a partir pedra. Tudo aponta neste sentido mas não é ainda um conhecimento que 
possamos considerar perfeitamente sólido. Portanto, acho que é honesto de quem está a falar 
que possa dizer isso. 
 
IM: Senhor Professor, acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem 
sempre para um público não especialista, não especializado. 
RA: Faz falta. É importante. É importante porque o conhecimento é a coisa mais preciosa que a 
gente tem. Agora temos que ter presente que nem todas as pessoas estão talhadas para fazer 
tudo. Assim como há cientistas que são excelentes e que se puser em frente de uma plateia não 
especialista, não conseguem transmitir nada. Isto existe. Mas são excelentes cientistas. Também 
há o inverso, há pessoas que falam muito bem e não são excelentes cientistas, só para dar um 
exemplo. Eu diria que todos os cientistas façam divulgação científica mas não está correcto. 
Também não está correcto, porque é estarmos a forçar todas as pessoas a serem professores. 
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Não, cada um tem a sua vocação. Cada pessoa tem a sua vocação, tem as suas capacidades 
de fazer uma tarefa melhor ou pior. Portanto, dentro daquilo que é a capacidade e a vocação, é 
isso que deve ser feito. Mas, claro, a resposta globalmente é: faz falta que a ciência e o 
conhecimento sejam divulgados. E tem que ser feito por especialistas. A divulgação científica 
não pode ser feita por um não especialista. O Rui Agostinho não pode ir fazer divulgação 
científica de biologia (há cavalos e não sei quê e acaba aí). Vou explicar o quê? Aquilo que não 
sei? Não, não pode ser. Tem que ser de facto aquilo que a pessoa sabe, a pessoa que sabe é 
que tem que explicar. 
 

IM: Quais as motivações que os cientistas poderão ter para comunicarem ciência para um 
público não especializado? 
Uma das preocupações dos cientistas deverá ser para o público melhorar a sua cultura e 
literacia científicas?      
RA: O público que vai à palestra, já está categorizado dessa maneira. Porque quem não quer 
melhorar a sua literacia científica não aparece. 
Portanto, quem aparece na sala, já é alguém que está predisposto. É uma pessoa pré-disposta a 
aprender. Portanto, a tarefa do cientista aí já está facilitada. Porque já está perante um público 
que tem apetência ou está aberto para aprender. Não é como numa sala de aulas em que se vai 
lá porque é obrigatório (risos) e não está com a mesma atitude, não é? 
 

IM: Outra das motivações que os cientistas poderão ter para fazerem esse esforço, para 
comunicarem com não-especialistas, será a necessidade de motivar os jovens para 
seguirem carreiras científicas. Acha que isso poderá ser uma possibilidade? O que leva 
os cientistas a tentarem divulgar a ciência. 
RA: Eu acho que... eu acho que...Não sei responder directamente a isso. O que eu vejo é que a 
ciência tem modas. A ciência, mesmo o financiamento para a ciência, tem modas. Se eu for 
agora fazer um projecto, a ser financiado, sobre uma ciência que não está na moda, fica 
rejeitado. Claramente. Ao passo que se eu for fazer um projecto para fazer estudos sobre a 
SIDA, garantidamente que teria milhões de suporte financeiro, não é? Portanto, nesse sentido, o 
despertar das vocações e dos interesses muitas vezes já está feito.  
Parece-me que a sala de aula do ensino tradicional, muitas vezes serve para isso. O jovem/ a 
jovem que sente que vai ter uma vocação na ciência, fica mais facilmente apaixonada por um 
tema daquela disciplina muito bem explicado. Fica incentivada para a ciência. Às vezes o que faz 
falta: ah, mas depois a ciência é muito difícil, no sentido em que eu tenho que ter um salário para 
poder viver e o salário na ciência não é tão bom como o salário cá fora. Há poucos empregos 
dentro da ciência a comparar com os outros empregos. E às vezes, se calhar, é isso. Falar com 
pessoas que estão dentro do meio ajuda a quem não conhece o meio, a clarificar ideias e a 
querer ir, não é? E ajudar a tomar uma decisão nesse sentido, sim. Agora, fazer notícia: venha 
para aqui, venha ver o que é que é bom! (risos) Aí, creio que não. 
 

IM: Tivemos um aluno que veio cá pela primeira vez a uma conferência quando estava no 
9º ano e estava indeciso, que era bom aluno tanto na área das humanidades, como na de 
ciências, e optou pela área da ciência.  
Então e outra motivação para os cientistas fazerem este esforço para comunicarem com 
não especialistas, só para alunos e professores do secundário, será que é por poderem 
estar de facto interessados na opinião do público sobre a sua actividade profissional? 
Acha que essa poderá ser uma das motivações que o levou a fazer uma conferência para 
um público não especialista? 
RA: Não, eu nunca fiz isso. Não sei. Estou aqui a rever com os meus botões, se me tinha 
centrado nalguma situação. Comigo não mas com alguém que eu conheça que se possa 
encaixar aí. Eu diria que à partida não, à partida não. Quer dizer, ir fazer divulgação só para ver 
como é que as pessoas reagem à minha actividade de investigação. Não, creio que não. 
 

IM: Acha que o público gostaria de ser informado do desenvolvimento da investigação 
científica? Assim como falou das actividades de financiamento.  
RA: A Nova tem uma política. A Nova é estilo americano. A Nova tem uma política de publicitar 
tudo o que fazem.  
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E então, com as imagens mais bonitas que vêm do espaço, seja dos telescópios, seja das 
sondas, seja de não sei quê, eles imediatamente têm uma grande campanha de divulgação 
daquilo que foi feito. Com vários objectivos. Por um lado, é o objectivo do próprio financiamento 
que a Nova tem. O que é que eles fazem? Portanto, eles sabem que o Senador que está no 
Senado Americano a votar o orçamento da NASA não é especialista em ciência, em nenhuma 
área, e se não tiver informação alguma sobre a NASA, também votar o orçamento da NASA no 
fundo, não sei para quê, para dar o dinheiro a esta Instituição. Isto serve para quê? Na prática, 
não posso utilizar o dinheiro de uma maneira mais eficiente para a sociedade gastando de uma 
outra maneira. Então, a NASA passa a divulgar o impacto que aquilo tem sobre o conhecimento. 
Tenta chegar mesmo às pessoas não especialistas, não prevenidas. A não-especialistas e a 
pergunta é: quem toma decisões e quem não toma decisões. Porque quem está nos centros de 
decisão são importantes mas as outras pessoas também são. Porquê? Mesmo que o governo 
passe uma aprovação de orçamento da NASA, se o resto do povo se virar contra uma decisão 
dessas, para além de questões de eleições, o governo não vai dar novamente esse orçamento. 
De modo que creio que, para além desta função que eu estou a descrever aqui que é muita 
prática, de financiamento, por outro lado, e a sociedade olharia,  como a nossa em Portugal, em 
que há um certo deficit de cultura política, aí faz falta de facto pôr a informação cá fora, ajudar as 
pessoas a perceber o interesse que a ciência tem. Sim, o interesse e a mais-valia para o 
conhecimento científico. Porque nós, em particular o nosso país, a formação científica é tão 
fraca, diria, que as pessoas nem se apercebem para que é que a ciência serve. Sei lá, vou 
pensar nas pessoas que têm fábricas, que têm mesmo coisas de produção. Se eu lhes 
perguntar: então, você daria x dinheiro para fazer ciência ou daria x dinheiro para construir um 
estádio de futebol ou para comprar quadros ou…. E as pessoas: ah… não, para comprar futebol, 
para fazer padarias e para fazer supermercados. Portanto, eu vejo um produto imediato. 
Na Arte e na Ciência eles não vêem um produto imediato. Não vêem, não vêem mas existe. Há 
números impressionantes. Se as pessoas soubessem cerca de 60 a 70 % das patentes de hoje 
que têm sobre determinado fabrico de bens de consumo que envolvem a física quântica. É 
altamente especializada e estamos em vias de, para estar a competir com as outras do mercado 
mundial, tem que ser com pessoas com o conhecimento ao nível da física quântica. Portanto, 
produzir as patentes em competição com o Mundo já não é só juntar roldanas e interruptores 
eléctricos, exige este tipo de conhecimentos. Portanto, sobretudo se a pessoa média não souber 
isto, não quer investir na ciência. Portanto, aí este esforço faz falta e é extremamente importante 
ser feito. 
 

IM: O público-alvo, o Senhor Professor acha que o público-alvo deve ser consultado no 
que diz respeito à tomada de posições relacionadas com a investigação em curso? Vendo 
também investigações que possam implicar problemas éticos e morais? Acha que o 
público deve ser auscultado? 
RA: Sim, não. O público deve ir para a rua, para fazer o referendo sim ou não, não é? No caso 
da co-incineração, eu diria que aí, há quem transforme isso num problema de ética social, e eu 
diria que a solução… eu não sou especialista nessa área mas na altura do debate o Sócrates era 
ministro do ambiente. Quer seja pela formação de quem fez aqueles estudos, que era 
suficientemente independente, tinha razões científicas objectivas para concluir que era mais 
vantajoso fazer a co-incineração e parecendo que, quem estava contra não tinha levado em 
conta todos os dados científicos que havia a debater. Apenas tomaram uma atitude pré definida: 
quer dizer, eu sou contra porque assim está a produzir lixo aqui no meu país. De modo que sem 
ter estudado exactamente e profundamente vai dar às implicações: temos que pagar a 
exportação que vem da Espanha para contornar a Espanha. Portanto, neste sentido, eu diria que 
é um problema definido, cuja decisão devia de ser tomada baseada no conhecimento científico 
que existe. Claro que depois se levanta a questão: ah, mas eu mesmo não tendo formação 
também quero dar a minha opinião e tenho direito a isso. Eu não sei nada disso, mas eu sou 
cidadão português, pago os meus impostos e quero que você me ouça. Ponto final. E agora 
como é que se ultrapassa o problema? Também não sei. (risos) 
 

IM: Senhor Professor, em relação ao tema desta conferência, sentiu interesse do público, 
feedback do público, interacção com o público? 
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RA: A minha conferência foi muito longa. Eu sou famoso por fazer conferências muito longas. 
(risos) Devia manter-me nos 45 minutos mas depois arrasto até uma hora, uma hora e dez. Esta 
aqui até foi mais tempo porque de facto comecei com os gregos e troianos (risos). Mas a 
reacção do público foi muito boa. De facto, houve muito interesse e é notável que eu via todas as 
caras viradas. Todas as caras viradas e que me estavam a seguir atentamente. 
 
IM: E no final da conferência sentiu também interacção com o público, em relação às 
perguntas que colocaram? Há pouco o Senhor Professor tinha falado nas perguntas 
durante o debate. Achou que as perguntas foram relevantes ou acha que algumas foram 
despropositadas? Qual foi o feedback do público no final? 
RA: Já não me lembro honestamente das perguntas todas. Só me lembro de uma, lembro-me do 
caso, não da pergunta, em que uma senhora se levantou e fez uma pergunta muito específica. 
Como eu tinha falado sobre os vikings e se, inclusive, eles teriam chegado à América e que 
havia lá registo, ela fez uma pergunta muito específica sobre os novos escritos que tinham sido 
encontrados. 
Lamento, mas não é a minha área, se não sei é melhor ficar calado. 
 
IM: Mas sentiu feedback em relação ao tema, durante o debate sentiu que as pessoas 
estavam interessadas, fizeram muitas perguntas? 
RA: Sim, sim, sim. Fizeram algumas perguntas. Fizeram. Porque o tema foi muito longo e 
quiseram saber sobre o Big-Bang e sobre a expansão do Universo e sobre a relatividade e os 
conceitos que eu tinha mencionado. 
 
IM: Acha que conseguiu o objectivo de despertar o público para a Ciência?  
RA: É assim, o público que cá vem, já vem predisposto a ouvir. Ok? É diferente do que levar 
para um estádio de futebol, em que as pessoas vão para lá à espera de ver o Benfica a jogar e 
agora têm o Rui Agostinho… (risos)  
Com certeza que nas conferências, houve algumas em que o público terá sido desperto, e 
noutras…enfim… 
E as pessoas gostaram. E achei muita piada, mesmo os miúdos mais pequenos das escolas, e a 
conferência foi longa, bateram palmas de pé.  
Acho que a reacção foi muito boa da parte do público. Foi muito gratificante ver a resposta que 
eles deram. 
 
IM: O que faria de modo diferente nas próximas conferências, em que tivesse que proferir 
para um público não especialista? Faria alguma alteração? Faria uma conferência menos 
longa? 
RA: Exactamente. Aprendi. Porque esta conferência em particular correu o país inteiro e fui fazer 
esta conferência, foi das mais requisitadas através da FCT, pelo resto do país inteiro e fui até 
aos Açores e à Madeira fazer esta conferência e nota-se a diferença de público. Nota-se a 
diferença de público entre aquilo que é o público da Fundação Calouste Gulbenkian, das 
pessoas que aqui vêm, são pessoas de alguma maneira eruditas. Em média mais eruditas 
daquilo que se encontra no resto do país. Portanto ir a uma escola pequenina no meio do 
Alentejo, porque a Câmara pediu, mantém-se novamente no ambiente apenas escolar, duas ou 
três turmas que foram obrigadas a ir e 3 ou 4 professores que os acompanham, portanto no 
ambiente escolar. 
No caso de Tomar ou não sei, de Braga, foi de facto uma coisa aberta à escola mas aberta à 
cidade também. Mas foi a meio da tarde, poucas foram as pessoas, o público genericamente não 
escolar, que lá estiveram e tenho que ir adaptando a conversa, em particular. Estamos a falar do 
mesmo tema, da mesma conferência, tenho que ir adaptando a conversa àquilo que o público é. 
Por exemplo, aconteceu-me no Porto, na Reitoria do Porto, terem requisitado esta conferência 
essencialmente para as escolas e, tirando um grupo de 20 pessoas que lá estavam, pareceram-
me a mim que eram professores, do ensino secundário pelo menos eram. Tirando esse grupo, o 
resto das pessoas que lá estavam eram 7ºs, 8ºs e 9ºs só. E, estar a falar da história da 
Humanidade para 7ºs, 8ºs e 9ºs não dá. Tive que saltar isso tudo, focar dois ou três aspectos 
importantes sobre os conceitos em si e pronto, depois terminar a conferência.  
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Quem queria de facto saber mais, depois no fim fazia as perguntas. Para as pessoas mais 
velhas deu para ir explorando mais uma série de coisas. Mas isto tem que se ir tomando pulso 
perante a audiência que está presente e vendo aquelas caras, vendo como estão a reagir. 
 
IM: Ir adaptando. 
RA: Exactamente, exactamente. 
 
IM: E a pergunta que fica: o que é que tentaria melhorar nas próximas conferências? 
RA: É preciso ir vendo. Depende muito do público que nos aparece e da apetência que ele tem e 
a idade também. Depois, uma conferência, o próprio conferencista, como eu quis fazer uma 
coisa tão abrangente, tão abrangente que os jovens, muito jovens, que não aprenderam história 
da Humanidade, não apanham, não apanham. De modo que, há que adaptar, cortar, e de ser 
capaz de ver naquele momento o que está a acontecer. Se por um lado me disser: ah, mas vai 
estar a falar para médicos. Então está bem, posso desenhar, fazer uma ideia de qual será a 
cultura média daquelas pessoas. São médicos que sei que não têm física, tiveram alguma 
formação superior, opa, e dá para juntar uns quantos tópicos e adaptar a conversa também aí, 
não é? Portanto isso… 
Portanto, isso aqui na Gulbenkian, teve que prender a atenção dos alunos de 10º, 11º e 12º que 
cá tinha, não é? Tive que mudar isso… 
 
IM: Como é que classificaria o seu desempenho na escala de 1 a 5? 
Aqui estamos a falar da preparação das conferências para um público jovem e não 
especialista? (risos) 
Na preparação da conferência para um público jovem, não especialista, na escala de 1 a 5 
e em que 1 é insuficiente e 5 é excelente. 
RA: Eh pá… o que é que chama preparação de uma conferência? 
IM: Preparação é o trabalho que tem que ter para desenvolver um tema científico a pensar 
que tem que falar para miúdos, entre aspas – “miúdos”– do 10º, 11º e 12º; 15, 16 e 17 
anos. 
RA: Ok, 4. 
IM: Acho 4 humilde mas pronto. 
 
IM: Tem conseguido que o complexo pareça simples?  
RA: Em geral, as pessoas costumam-me dizer isso, que as coisas complexas parecem simples. 
Parecem, mas digo-lhes que atenção que não estou a explicar tudo aquilo que está por detrás 
disto, que consegui resumir da maneira simples. 5 
IM: Mas consegue que o conceito, que à partida é complexo, pareça simples? 
RA: É fundamental. 
 
IM: E interage com o público chamando a sua atenção? 
RA: Acho que consigo fazer isso. 5 
 
IM: E lidando com as perguntas do público?     
RA: Também consigo fazer. Gosto muito de dizer aquilo que sei, costumo responder bem. Aquilo 
que não sei, invento ainda melhor. (risos) 
Mais importante para mim nas aulas e numa conferência também é que eu próprio me divirta e 
que me sinta bem. Fazer uma conferência muito cinzenta, muito enfadonha, muito formal…ai, 
não dá. 5 
IM: Nem capta a atenção de ninguém. 
RA: Exactamente, nem capta. 
IM: Adormecem. Adormecem. Por cá, a gente a despertar… 
RA: Para mim tem que divertir e ver que aquilo é cativante. Se não, olha, não vale a pena. (risos)   
IM: Obrigada, senhor professor. 
RA: Nada, nada, nada. 
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NUNO CRATO 
―Vénus em trânsito‖ 

 
1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Fiquei muito contente, pois foi uma oportunidade para falar para um público muito alargado sobre 
um assunto que me interessava. 
 
2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
Falo muito frequentemente para não especialistas e já o fazia na altura. 
 
3 – Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
 
3.1 – Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 - A escolha do título. 
3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
3.1.3 – Outros. 
Sim, em todos estes aspectos tive cuidado, pois sei por experiência própria que são muito 
importantes. 
 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
Organizar melhor as ideias e pensar em maneiras simples de explicar as coisas. 
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
Pensar na sequência de ideias de forma a manter sempre o interesse e não ultrapassar o tempo 
previsto. 
 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
Em geral sim, mas não penso de todos o tenham de fazer. É bom que haja cientistas que 
comuniquem com o público, mas nem todos têm vocação para isso e é uma tarefa que consome 
muito tempo. 
 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 
 
7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. Sim 
 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. SIM! 
 
7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
Não exactamente. 
 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
É difícil fazê-lo. Não creio que seja sempre possível. 
 
7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
Por vezes, mas acho que se exagera neste ponto. Na maior parte das vezes isso não é possível 
e não se deve subordinar a investigação científica à opinião imediata do público. 
 
8 – O que sentiu durante a conferência? 
8.1 – Interesse do Público? Sim.  
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8.2 – Interacção com o Público? Alguma, na medida do possível. 
 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 
Contente, pois acho que correu bem. 
 
9.1 - Feed-back do público? Algum. 
 
9.2 – As perguntas durante o debate?    
9.2.1 – Relevantes? Algumas. 
9.2.2 – Despropositadas? Uma delas. 
 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Talvez um bocadinho. 
 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista? 
Não sei. Talvez preparasse mais momentos de interacção com o público. 
 
11 - O que tentaria melhorar? 
Além do acima referido, o controlo do tempo. 
 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 3 
 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 4 
 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 4 
 
12.4 – Lidando com as perguntas do público. 3 

 
 
 

ISABEL RIBEIRO 
―Uma Viagem ao Mundo dos Robots‖ 

 
1 - Quando a convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Isabel Ribeiro (IR) - A primeira reacção foi de incredulidade, porque os cientistas envolvidos no 
ciclo anterior eram de uma craveira muito elevada, a que não me sinto pertencer. Depois passei 
pela fase da satisfação porque ia ter oportunidade de falar de uma área (a robótica) que me 
fascina há muitos anos e de transmitir ao público o meu entusiasmo em trabalhar com robots. E 
sei que o entusiasmo se contagia. Também me agradou o facto de o ciclo ter incluído áreas 
tecnológicas. A satisfação foi depois abafada pela preocupação quando interiorizei a enorme 
responsabilidade a que me tinha comprometido. Nas duas semanas em que preparei a palestra 
ficou muito claro para mim o quanto é mais fácil preparar uma conferência para públicos técnicos 
do que para o público em geral. A última reacção, que só durou nos 5 primeiros minutos da 
palestra, foi o sentir as pernas a tremer. 

 
2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
IR - Não foi a primeira vez, mas com um público tão vasto, de escalões etários tão diversos e 
numa fundação com um passado tão rico, foi a primeira vez. 
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3 - Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
IR - Foi a pensar nos alunos que fiz a apresentação. Tive cuidado com a linguagem, com os 
exemplos que apresentei e evitei a todo o custo, fórmulas matemáticas. 
 
3.1 – Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 - A escolha do título. 
IR - O título foi amadurecendo. Pretendia que fosse engraçado, apelativo e não técnico. Pensei 
em vários opções, e fui confrontando colegas com estas hipóteses até me fixar no título final. 
Estiveram na calha: ―Eu robot me confesso‖; ―Os meus amigos robots‖. Finalmente a escolha 
recaiu em ―Uma viagem ao mundo dos robots‖ que me agradou muito. Nesta fase, que inveja tive 
dos publicitários a quem estas coisas surgem quase espontaneamente. 
 
3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
IR - Usei Powerpoint (que é o normal em apresentações técnicas), mas pedi conselho gráfico na 
escolha da template, das cores e do tipo de letra para que o aspecto estético fosse apelativo. 
Inclui muitos vídeos com robots em operação e que ilustravam os diversos conceitos que 
pretendi transmitir. Assim procurei tornar a exposição mais leve. 
 
3.1.3 – Outros. 
IR - No palco deixei que dois robots (feitos com peças Lego) deambulassem à vontade, sem 
caírem do palco. Os robots foram ligados numa altura (devidamente preparada) em que 
precisava de explicar porque os robots aspiradores não caiem pelas escadas abaixo. Fui tendo 
oportunidade de explicar cada uma das acções desses robots que por ali andavam, até que, 
quais animais tímidos, eles se foram esconder atrás das cortinas de onde não conseguiram sair 
sozinhos. Vi os olhos de algumas crianças pequenas completamente fixos nos robots que se 
passeavam no palco, indiferentes ao ―peso‖ da sala em que se moviam. 
 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
IR – Deu-me gozo o tempo que me dei/ofereci para pensar no que dizer, sobre como dizer e 
como arranjar uma linha condutora de exposição. Deu-me prazer, quando acabei e estava pronta 
para fazer a conferência, ter a noção de ter uma palestra que me agradava. Estava por saber se 
agradava ao público, mas eu estava satisfeita. 
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
IR - Depois de dar largas à imaginação e de muito trabalho de elaboração de acetatos, a maior 
dificuldade foi a de ter que encolher as cerca de três horas de exposição possível, para os 60 
minutos que me deram e que claramente percebi que não devia exceder para não aborrecer o 
público. A opção sobre o que não mostrar, deixando o restante com uma linha coerente de 
exposição, não foi fácil. 
 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
IR - Tenho a certeza que é fundamental comunicar ciência para públicos não especialistas. Mas 
esta tarefa, que deve ser considerada muito nobre, não deve ser levada a cabo por quem não 
tem vocação ou formação própria. A comunicação deve motivar a curiosidade do público, 
mostrar método científico, e não ser aborrecida. E nem todos conseguem isto. 
 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 
 
7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
IR - É importante que isso aconteça. Cultura e literacias científicas preparam e fazem despertar a 
sociedade para os desafios do futuro. 

 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
IR - Este aspecto é fundamental e deve ser uma preocupação permanente. 
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7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
IR - Estou interessada em que o público perceba a utilidade do que é realizado com o dinheiro 
dos contribuintes que, em última análise, financia a investigação. 

 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
IR - Claro que sim. 

 
7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
IR – A pergunta é muito geral, pelo que a resposta é necessariamente pouco definida. A tomada 
de decisões sobre implicações éticas e morais do uso de resultados científicos exige 
conhecimentos profundos sobre os temas e sobre as consequências do seu uso. Duvido que o 
público, em geral, possa emitir opinião fundamentada sobre alguns assuntos.  
Também na robótica há aspectos de ética. Na minha palestra falei da colocação de próteses 
(braços articulados) a pessoas que foram amputadas, mas que mantêm intactos os sistemas 
nervoso central e periférico. É ético colocar um braço mecânico que seja mais forte, ou mais 
comprido, do que os membros superiores humanos? 

 
8 – O que sentiu durante a conferência? 
8.1 – Interesse do Público?  
8.2 – Interacção com o público?  
IR - Senti ambos.  

 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 
9.1 - Feed-back do público? 
IR - Recebi uma série de e-mails elogiosos. Em sessões do ciclo a que fui assistir, não consegui 
passar incógnita. Fui reconhecida por algumas pessoas que me tinha ouvido e me manifestaram 
o seu agrado. E, nos dois anos seguintes, fui convidada a ir aos Açores, Beja, Coimbra, 
Bragança, Viseu, Vila Real, Castelo Branco falar nesta viagem ao mundo dos robots.  

 

9.2 – As perguntas durante o debate?     
9.2.1 – Relevantes?  
IR - Uma ou duas relevantes e de quem tinha seguido com atenção a exposição e estava 
curiosa. 
 

9.2.2 – Despropositadas? 
IR - Houve uma pergunta um pouco despropositada. 

 

9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
IR - Não tenho feedback das pessoas a esse nível. Tenho a consciência de que quem nunca 
tinha ouvido falar de robots, e nunca tinha pensado como é que aquelas máquinas fazem coisas 
que quase parecem milagres, gostou de perceber como os robots funcionam. 
Acredito que quem assistiu à palestra, passou a olhar para os robots (nos media, no cinema, na 
divulgação científica) de outra maneira. 

 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista? 
IR - Eliminava alguns dos slides que saíram um pouco técnicos em demasia. Dedicava mais 
tempo às tendências do desenvolvimento de robots nos próximos anos, ou seja sobre o que vai 
ser o futuro da robótica, ―os robots na nossa vida‖. 

 
11 - O que tentaria melhorar? 
IR - Reduziria o tempo total de exposição. 
Colocaria mais ênfase nos aspectos da neurobótica, e no uso de mecanismos robóticos em 
medicina. 
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12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
Ups! Isto de se fazer uma auto-avaliação tem que se lhe diga. 
 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 4,0 
 

12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 4,0 
 

12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 4,5 
 

12.4 – Lidando com as perguntas do público.  3 
 

 
 

PAULO ALMEIDA 
―Ah! Ah? Ah…!!‖ 

 
1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Olhei para o calendário e vi que a palestra teria lugar daí a um ano; um pouco à justa portanto. 
 
2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
Fiz dezenas de palestras de divulgação, antes da palestra Ah! Ah? Ah...!! inserida no ciclo 
Despertar para a Ciência. 
 
3 - Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
Tratei de saber com tempo qual o público que me iria ouvir, tendo assistido, em particular para o 
efeito a algumas palestras do ciclo Despertar para a Ciência, proferidas antes da minha.  
 
3.1 – Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
Claro !!!! 
 

3.1.1 - A escolha do título. 
Título curto deixando algo em suspenso. 
 

3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
Os meios ―adequados‖: em se tratando de algo que exija atenção, os meios devem ser simples e 
em caso algum o poder do meio de comunicação deve ir além do poder necessário.  
 

3.1.3 – Outros. 
A linguagem propriamente dita, tem de ser muito cuidada à luz de quatro princípios básicos: 1) 
Toda a frase dita tem de ter um começo e um fim 2) Todas as palavras do discurso têm de ser 
necessárias 3) Tem de haver um encadeamento entre cada frase (ou episódio) e a (o) seguinte 
4) Só uma preparação minuciosa torna possível o indispensável improviso total.   
 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
A satisfação só surgiu na realidade durante a conferência. 
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
A preparação do material, que nem por ser de aparição efémera deixa de ser de composição 
delicada e morosa.  
 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
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Nem sempre. Há bons cientistas que são maus divulgadores e há bons cientistas que são bons 
divulgadores. 

 
7 - Quais as motivações para o fazerem? 
A divulgação baseada no mero objectivo de informar parece-me na maioria dos casos uma via 
perniciosa, sobretudo a longo prazo. É preciso sentir a verdade e só se transmite eficientemente 
o que se sente. Os cientistas deviam, sim, fazer um esforço para fazer sentir a experiência da 
verdade. 
 
7.1 - O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
O público deve melhorar a sua cultura e literacia, tout court. 
  
7.2 - Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
Os jovens devem sobretudo sentir-se livres e portanto capazes de entender regras de jogo e 
jogar. 
 
7.3 - Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
Não. Apenas trato de fazer o meu melhor. 
 
7.4 - O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
Ao público devem ser dados meios para se informar e ajuizar por si próprio; aparentar informá-lo 
não basta e resulta quase sempre em desinformação. 
 
7.5 - O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
Uma tal consulta correria sérios riscos de manipulação e não conduziria necessariamente às 
conclusões mais acertadas. 
  
8 – O que sentiu durante a conferência? 
O prazer do risco.  
 
8.1 – Interesse do Público? 
Algum, provavelmente por razões tão variadas quanto contraditórias. 
 
8.2 – Interacção com o público?  
A princípio, propositadamente, não; progressivamente a interacção acontece. 
 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 
Senti-me largamente compensado pelos olhos de uma menina de dez anos que veio pedir-me 
um dos adereços em cartolina que exibi no palco (adereços intrigantes é certo). Naturalmente, 
dei-lhe o que me pediu. 
 
9.1 - Feed-back do público?  
As reacções entusiastas do público foram muitas, mas como de costume, por razões diversas, 
por vezes totalmente inesperadas. 
 
9.2 – As perguntas durante o debate? 
     
9.2.1 – Relevantes? 
Previsíveis.   
9.2.2 – Despropositadas? 
Pertinentes. 
 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Despertar para a Ciência exige continuidade e tempo para pensar e para errar. 

105 



 

10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista?  
Não arriscaria proceder com uma estratégia diferente; a que usei foi muito pensada. 
 
11 - O que tentaria melhorar?  
Cuidaria mais da iluminação do palco e dos deslocamentos em palco. 
 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 3 
 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples.  4 
 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção.  4 
 
12.4 – Lidando com as perguntas do público. 4 
 
 

MANUEL NUNES DA PONTE 
―Verde é a Química‖ 

 

1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Alguma surpresa, por não pertencer ao círculo de cientistas portugueses mais mediáticos. 

 

2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
Sim para um público tão generalista como o que vai às conferências Gulbenkian, não para 
públicos não especialistas mais específicos (professores e estudantes de liceu). 

 

3 - Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
Partes da conferência foram especificamente dirigidas a este público (a bola de futebol, p.ex.), 
assim como o estilo geral. A substância pretendia interessar um público mais variado. 

 

3.1 - Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 -  A escolha do título. 
3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
3.1.3 – Outros. 
O título corresponde a tendências recentes na área da Química, que tentam responder ao 
problema de imagem pública desta disciplina com estratégias que se direccionam em parte para 
a captação de vocações ao nível do ensino secundário. Era portanto bastante óbvio.  
Os meios audiovisuais foram os habituais em meio universitário, embora a preparação da 
conferência me tenha levado a aprender alguns truques em Power-Point. 
A estratégia de comunicação tentou surpreender o público usando alguns efeitos especiais, mas 
que só terão resultado devido à coincidência com um jogo importante do Sporting.  
 

4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
     A antecipação do efeito dos…efeitos especiais(!!). 
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
A preparação de alguns efeitos que acabaram por não resultar nos ensaios e não foram 
apresentados. 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
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Acho que só alguns. A actividade científica exige uma concentração nos assuntos em estudo 
pouco compatível com uma visão generalista de interesse para o grande público. Daí que muitos 
cientistas, quando confrontados com uma audiência mais vasta que a habitual, adoptem um 
discurso baseado em potenciais aplicações do que fazem, normalmente sem o mínimo realismo 
e altamente contraproducente para uma imagem séria da Ciência. 
 
7 – Quais as motivações para o fazerem? 
 
7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
2 e 5 parecem-me as motivações mais importantes. A 2 porque a maior parte dos cientistas são 
universitários e precisam, como toda a gente, de assegurar o seu próprio emprego (sem alunos 
não há professores). A 5 porque a aceitabilidade dos métodos da Ciência é constantemente 
posta em causa por segmentos da sociedade que sentem poder vir a ser prejudicados pelas 
consequências. A abertura da Ciência ao escrutínio do grande público é essencial para o seu 
futuro, que é altamente dependente do financiamento público. 
  
8 – O que sentiu durante a conferência? 
 
8.1 – Interesse do Público? 8.2 – Interacção com o público? 
É muito difícil para o conferencista avaliar o interesse do público, a não ser em condições 
extremas (toda a gente a dormir ou a sair, etc.), que não se verificaram. 
 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 

 
9.1 - Feed-back do público?  
Penso que houve pouco feed-back, o que, por outro lado, era expectável, dado o tipo de 
assistência, pouco treinada a intervir no meio dum público tão variado.   

 
9.2 – As perguntas durante o debate?      9.2.1 – Relevantes?  9.2.2 – Despropositadas? 
Foram sobretudo perguntas pré-preparadas, o que as tornou relevantes, mas não totalmente 
centradas no que tinha sido dito. 

 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Não faço ideia. 

 
10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista? 
Teria que fazer tudo diferente, porque evidentemente não voltaria a ter a sorte da coincidência 
duma conferência verde com um jogo de futebol ―verde‖ de grande impacto. O que significa que 
cada conferência tem um enquadramento específico, que condiciona o sucesso. A repetição da 
conferência em Coimbra correu, no meu entender, francamente pior.   

 
11 - O que tentaria melhorar? 
Tentaria não piorar muito. A motivação do conferencista é um factor fundamental. No caso dum 
universitário, a novidade é talvez o mais importante e o mais difícil de repetir. 

 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 

 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 4 
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12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples.  3 
 
12.3 – Ser pró-activo com o público, chamando a sua atenção. 4 
 
12.4 – Lidando com as perguntas do público. 2 
 
 

MANUEL COLLARES PEREIRA 
―Energia e Ambiente num Mundo com muita Gente‖ 

 
1 - Quando o convidaram para fazer uma conferência no ciclo Despertar para a Ciência 
qual a sua reacção? 
Senti-me lisonjeado pelo convite e desafiado para uma tarefa difícil e entusiasmante 

 
2 - É a primeira vez que profere uma conferência para um público não especialista? Se 
sim, já alguma vez tinha pensado em proferir uma conferência para um público não 
especialista? 
Não foi nada a primeira vez. Faço muitas conferências em escolas, associações, etc. Fui 
Presidente da ACTD (Associação de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento) e concebi e 
organizei muitas exposições de Ciência e outras actividades para públicos não especializados, 
em particular para público jovem. 
 
3 - Preparou a conferência a pensar no público-alvo (alunos e professores do 
Secundário)? 
Claro que sim, mas também a pensar que teria professores universitários e outras pessoas de 
formação superior. Isso tornou o desafio ainda mais interessante  

 
3.1 - Teve algum cuidado especial na linguagem e no uso de estratégias de comunicação?  
3.1.1 - A escolha do título. 
3.1.2 – Os meios audiovisuais. 
3.1.3 – Outros. 
O título foi escolhido para ter algum picante e ser, logo por si só, motivador do esforço de se vir 
assistir. 
O powerpoint foi entremeado e semeado aqui e ali com experiências e efeitos especiais para 
ajudar a preservar a atenção e divertir. 
O tom da fala procurou ser menos rebuscado ou sofisticado (como seria para uma audiência 
universitária); no entanto sem deixar de ser rigoroso e, sobretudo, sem facilitismos. 
 
4 - O que lhe deu mais satisfação na preparação da conferência? 
Quando se tem um bom tema, simultaneamente interessante e relevante para a vida das 
pessoas, o mais importante é saber fazer-lhe justiça e não estragar a possibilidade de passar a 
mensagem, por excesso ou por defeito. Acho que encontrei o tom certo e que cheguei até à 
minha audiência, a todos, naquela audiência. 
 
5 – O que lhe deu mais trabalho e lhe tomou mais tempo? 
A grande dificuldade está em que não se deve nunca ―nivelar por baixo‖. O que se diz tem de ser 
inteligível por quem ouve, mas importa sempre estimular o ouvinte, ―elevar‖, ―nivelar para cima‖, 
só assim é que há progresso. Não pode ser uma simples papa de fácil digestão, tem que ter algo 
mais, que estimula e faça avançar o conhecimento de quem ouve, a forma de pensar. É isso que 
é mesmo difícil e que dá mais trabalho. Polir, acrescentar, cortar, até ficar certo. 
 
6 – Acha que os cientistas deviam fazer um esforço para comunicarem ciência para um 
público não especialista? 
Acho que sim. Há um tremendo deficit de ciência (e uma percepção errada do que é a ciência) 
no público em geral e os cientistas têm uma parte importante de responsabilidade nisso. 
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7 – Quais as motivações para o fazerem? 
 

7.1 – O público deve melhorar a sua cultura e literacia científicas. 
Claro que sim, mas não é só o público em geral; os políticos também; devia haver muito mais 
cultura científica nos políticos e mais cientistas na política; aliás educar o público em ciência é 
aumentar a probabilidade de termos a política mais perto da ciência. 
 

7.2 – Necessidade de motivar os jovens para seguirem carreiras científicas. 
Sim. A Ciência tem que aparecer como atractiva e de algum modo não ter como cartão de visita 
a aura de elitismo, que possui, mas que assusta. 
 

7.3 – Estou interessado na opinião do público sobre a minha actividade de investigação. 
Sim. Mais o conhecimento do que a opinião. Acho que o que faço como cientista é relevante 
para a vida das pessoas. 
7.4 – O público deve ser informado sobre o desenvolvimento da investigação científica 
assim como sobre as necessidades de financiamento. 
Seguramente. Começando pela importância/relevância da investigação. 
 

7.5 – O público deve ser consultado no que respeita à tomada de decisões relacionadas 
com a investigação em curso pelas implicações éticas e morais. 
Não, já que o público em geral não tem (nunca terá?) uma cultura suficientemente elevada para 
esse efeito, nem filosófica, nem científica. Apesar de ter um direito natural a emitir juízos de valor 
éticos sobre o que entender, desde que não decorram desses juízos quaisquer tipos de 
limitações à actividade científica.  
Por outro lado, a ciência não deve ser discriminada nesta matéria da discussão das implicações 
éticas e morais. Tudo o que fazemos, e não só a Ciência, tem este tipo de implicações. Onde 
está a prática da consulta às pessoas em todas as outras áreas?  
Este tipo de implicações tende a ser discutido pelo público (e não só!) com argumentos de 
carácter religioso, preconceitos de toda a ordem, não objectivos e não científicos, capazes de 
determinar decisões verdadeiramente prejudiciais ao avanço da Ciência. Se a discussão das 
implicações éticas e morais for feita entre cientistas, já é mais aceitável, mas, mesmo assim, 
sinto que esta é uma matéria onde realmente não consigo nunca traçar uma linha clara do tipo 
―daqui não se passa‖ e, na duvida, prefiro que não se ponham entraves ao avanço do 
conhecimento, isto é, à Ciência. 
Na realidade a Ciência, (o conhecimento), não é moral nem deixa de ser. O uso que se pode 
fazer do conhecimento científico é que pode ser bom ou mau…  
   
8 – O que sentiu durante a conferência? 
 

8.1 – Interesse do Público? 8.2 – Interacção com o público?  
Ambas as coisas. Sei muito bem quando tenho uma audiência comigo ou quando a perco. 
 
9 – E no final da conferência, o que sentiu? 
 
9.1 - Feed-back do público? 
Claramente positivo. 
 
9.2 – As perguntas durante o debate?   9.2.1 – Relevantes?  
9.2.2 – Despropositadas? 
Reveladoras de interesse. Se tivesse havido mais tempo, teria havido muito mais perguntas. 
 
9.3 – Acha que conseguiu despertar o público para a Ciência? 
Não sei se posso ter essa presunção. Sim, para o tema que discuti. Talvez sim para a 
importância da Ciência. Talvez também tenha deixado a semente em algum aluno de uma 
imagem da Ciência como algo menos remoto e difícil e capaz de aparecer como mais relevante 
para a vida de todos os dias. Espero certamente ter contribuído para desfazer o estereótipo do 
―cientista maluco‖, cabelos em pé, bata branca, ar meio louco, etc.  
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10 – O que faria de modo diferente nas próximas conferências destinadas a um público 
não especialista? 
Procuraria manter o estilo, já que acho que tem dado sempre resultado. 
 
11 - O que tentaria melhorar? 
No conteúdo do que se diz, há sempre uma busca de mais e melhor. 
 
12 – Como classificaria o seu desempenho – numa escala de 1 (Deficiente) a 5 (Excelente) 
– em relação aos seguintes parâmetros: 
 
12.1 – Na preparação de uma conferência para público jovem e não especialista. 
 
12.2 – Ter conseguido que o complexo pareça simples. 
 
12.3 – Ser proactivo com o público chamando a sua atenção. 
 
12.4 – Lidando com as perguntas do público.  
 
Não gosto, não quero dar notas a mim próprio. Deixo isso a quem me ouviu. O interesse que 
despertou por todo o país e o número de conferências idênticas que fiz em tantos lados, são o 
reflexo do sucesso claro alcançado na primeira conferência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
110 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 7



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS - I 

 

  

 
Motivos da preferência dessa conferência 

Conferência que mais gostou  
Interesse pessoal pelo 
tema / tema integrado 
no programa curricular 

 
A qualidade do 

conferencista / a 
forma como o tema foi 

abordado 

 
Os conhecimentos 

adquiridos 

 
O conteúdo / a 

mensagem 
transmitida 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia   2 1 

11 - A insustentável leveza do saber 
1 
 

1  1 

13 – Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 
5 6 1  

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1   1 

18 - A Biologia das Emoções 2 1   

19 - Uma Viagem ao Mundo dos Robots 2    

20 - Ah! Ah? Ah…!! 3 7  1 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1 1  1 

22 - A Ciência e o Futuro 1 1 1 3 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 9 8 1 2 

25 - O que é ser Complexo 1   1 

26 - Verde é a Química 8 13 1  

Total 34 38 4 10 

1
1

3
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS - II 

 

  

   
Razões da escolha dessa conferência (para responder ao questionário) 

 

Conferência escolhida  
Foi a 

única a 
que 

assisti 

 
Foi aquela a 
que assisti 

mais 
recentemente 

/ a que me 
lembro 

 
Foi a que 

mais gostei 
/ a que 

mais me 
motivou 

(em geral) 

 
Foi aquela 
cujo tema 
mais me 

interessou 

 
Foi aquela de 

cujo 
conferencista 
mais gostei / 
que tratou da 
melhor forma 

o tema 
abordado 

 
Foi 

aquela 
em que 

mais 
aprendi 

 
Foi aquela 

cujo 
conteúdo / 
mensagem 
transmitida 

mais me 
interessou 

 
Foi a 
única 
a que 
assisti 

e 
gostei 

 
Foi a 
única 
a que 
assisti 
e não 
gostei 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 2  2 1    1  

13 - Tempo do Big-Bang às descobertas do  Fuso Horário à Internet 2   4 3   1  

14 - Da reparação à regeneração de tecidos:  o lagarto e a Engenharia       1   

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são  "Moles"       1   

18 - A Biologia das Emoções   1 1 1     

20 - Ah! Ah? Ah …!!   2 2 2   1  

21 - O Mundo à Escala do Átomo 12   1 1    11 

22 - A Ciência e o Futuro    1 2  1   

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 2 1 2 8 4   5  

25 - O que é ser Complexo  1 2 1 2     

26 - Verde é a Química 9 3 9 7 7 2  3  

Total 27 5 18 26 22 2 3 11 11 

1
1

4
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS - III 

 

 
 * nº da conferência

  

Motivos da preferência do conferencista 

 
Conferencista que 
mais o cativou 

 
Bom 

comunicador 
(mais geral) 

 
Linguagem 

clara e 
acessível 

 
Discurso 
fluente / 

eloquente 

 
Foi 

esclarecedor / 
explicou bem 

 
Sentido 

de 
humor 

 
Postura 

descontraída 

 
Abordagem 
original do 

tema / usou 
exemplos 
práticos, 
analogias 

 
Cativou a 
atenção 

(sem 
especificar) 

 
Interacção 

com o 
público 

 
O conteúdo 

do seu 
discurso, a 
mensagem 
transmitida 

 
A sua 

personalidade e 
fluência de 
raciocínio / 

conhecimentos 

 
O tema 

abordado 

João Lobo Antunes 
(10)* 

      1         1 1 1 1 

Rui Agostinho (13)* 1     3 1 1             

Mário Barbosa (14)*                 1       

António Damásio (18)*   2             1       

Isabel Ribeiro (19)*                 1       

Paulo Almeida (20)* 1 2 1 1 3 2 3 1 3 1 2 1 

Augusto Barroso (21)*       3         1   1   

Filipe Duarte Santos 
(22)* 

                  2   1 

Manuel Sobrinho 
Simões (23)* 

2 1 1 2 4 1   1   1 1 4 

Rui Vilela Mendes 
(25)* 

  1         1 1       1 

Manuel Nunes da 
Ponte (26)* 

  1   1 8 6 7 1         

Total 4 7 2 11 16 10 11 4 8 5 5 8 

1
1

5
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS - IV 

 

  

Acerca da documentação entregue, 
considera-a... 

Conferência escolhida Boa e suficiente Boa mas insuficiente 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 4 2 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 8 2 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 
2 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 5 1 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 10 14 

22 - A Ciência e o Futuro 3 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 19 2 

25 - O que é ser Complexo 5 0 

26 - Verde é a Química 31 2 

Total 89 25 

 

1
1

6
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS– V 

 

  
Aspectos técnicos a melhorar 

 
Conferência escolhida 

 
Som 

 
Imagem 

 
Espaço 

 
Horário 

 
Outros 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 1 1  5  

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 3  4 5  

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 1  1  

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 
  1   

18 - A Biologia das Emoções  1 1   

20 - Ah! Ah? Ah …!!  1 5 1 2 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 8 7 12 5 3 

22 - A Ciência e o Futuro 1 4 1   

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 4 4 4 7  

25 - O que é ser Complexo 2 2 1  1 

26 - Verde é a Química 6 4 7 14 1 

Total 26 25 36 38 7 

 

1
1
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QUADROS CRUZADOS ALUNOS– VI 

 
 
 
 
 
 

  

 
Tema da conferência: uma boa escolha? 

Conferência escolhida Sim Não 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 6 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 10 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 2 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 
6 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 12 13 

22 - A Ciência e o Futuro 5 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 21 0 

25 - O que é ser Complexo 4 0 

26 - Verde é a Química 34 0 

Total 102 13 

 

1
1

8
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS– VII 

 
 
 
 

  

 
O tema da conferência foi trabalhado na aula? 

 
Conferência escolhida 

 
Sim, antes da 
conferência 

 
Sim, depois 

da 
conferência 

 
Não 

 
Sim, antes e 

depois da 
conferência 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 0 0 4 1 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 2 2 6 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 0 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 
0 0 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 0 1 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 0 5 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 4 4 13 4 

22 - A Ciência e o Futuro 0 1 4 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 7 2 8 3 

25 - O que é ser Complexo 0 0 5 0 

26 - Verde é a Química 4 2 26 2 

Total 18 17 69 10 

 

1
1
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QUADROS CRUZADOS ALUNOS– VIII 

 
 
 
 
 

  

Sentiu-se entusiasmado/motivado a 
concorrer ao Prémio Despertar para a 

Ciência (...)? 

Conferência escolhida Muito Pouco Nada 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 1 2 1 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 3 3 3 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
0 0 1 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 0 0 1 

18 - A Biologia das Emoções 1 0 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 5 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 0 6 17 

22 - A Ciência e o Futuro 1 3 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 7 6 6 

25 - O que é ser Complexo 1 2 1 

26 - Verde é a Química 10 7 13 

Total 29 30 44 

 

1
2

0
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS– IX 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pronuncie-se quanto ao 

conferencista... 

Conferência escolhida / Conferencista Muito bom Bom Razoável 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia / João Lobo Antunes 3 3 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet / Rui 
 Agostinho 

4 6 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia / 
 Mário Barbosa 

0 1 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" / António Damásio 
0 1 0 

18 - A Biologia das Emoções / Isabel Ribeiro 1 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! / Paulo Almeida 6 0 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo / Augusto Barroso 4 9 11 

22 - A Ciência e o Futuro / Filipe Duarte Santos 1 4 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye / Manuel Sobrinho 
 Simões 

11 10 0 

25 - O que é ser Complexo /  Rui Vilela Mendes 4 1 0 

26 - Verde é a Química / Manuel Nunes da Ponte 28 6 1 

Total 62 42 12 

1
2

1
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS– X 

 
 
 
 

 
Recursos que mais valorizaram a comunicação 

 
Conferência escolhida 

 
Powerpoint 

 
Acetatos 

 
Filmes 

 
Recursos 

"humanos" (a 
própria 

apresentação 
do tema pelo 

orador 

 
Maquetas e 

outros 
materiais 

 
Quadro, 

cartazes e 
imagens 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 3  2    

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à 
 Internet 

8 2 1 1   

18 - A Biologia das Emoções 
   2   

20 - Ah! Ah? Ah …!! 2  4  2 3 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 18 9 2    

22 - A Ciência e o Futuro 5 1  1   

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 19  8 2   

25 - O que é ser Complexo 5  3    

26 - Verde é a Química 30  17 7   

Total 90 12 37 13 2 3 

 

1
2

2
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XI 

 
 
 

  
Linguagem utilizada 

 
Conferência escolhida 

 
Clara e 

acessível 

 
Muito 

específica 

 
Pouco 
clara 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 5 1 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 10 0 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 
1 0 0 

18 - A Biologia das Emoções 2 0 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 6 0 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 6 10 8 

22 - A Ciência e o Futuro 5 0 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 19 1 1 

25 - O que é ser Complexo 5 0 0 

26 - Verde é a Química 34 0 1 

Total 94 12 10 

 

1
2

3
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XII 

 
 
 

  

A comunicação com o público foi 
interactiva? 

Conferência escolhida Sim Não 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 4 2 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 9 1 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 
1 0 

18 - A Biologia das Emoções 2 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 6 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 7 18 

22 - A Ciência e o Futuro 5 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 20 1 

25 - O que é ser Complexo 4 1 

26 - Verde é a Química 32 3 

Total 91 26 

 

1
2

4
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XIII 

 
 
 

  

Técnicas de comunicação que mais motivaram 

 
Conferência escolhida 

 
Humor 

(cartoons) 

 
Linguagem 
gestual e 
corporal 

 
Perguntas 

para a 
audiência 

 
Analogias 

(comparações) 

 
Exemplos 
práticos 

 
Fazer 

experiências 

 
Outras 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 2  3 2 4   

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 4 4 3 5 6 2  

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia   1 1 1   

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 
   1 1  1 

18 - A Biologia das Emoções 1 1 1  1   

20 - Ah! Ah? Ah …!! 4 3 4 4 3 3  

21 - O Mundo à Escala do Átomo 8 4 2 4 12 6  

22 - A Ciência e o Futuro 3 1 1 5 2   

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 17 5 9 11 10 2 1 

25 - O que é ser Complexo 3 2 3 2 5 1  

26 - Verde é a Química 32 7 2 19 26 2 3 

Total 74 27 29 54 71 16 5 

 

1
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QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XIV 

 
 
 
 

  

Duração da conferência 
 

Conferência escolhida Suficiente Insuficiente Exagerado 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 6 0 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 6 0 4 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 1 0 0 

18 - A Biologia das Emoções 
2 0 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 6 0 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 8 0 17 

22 - A Ciência e o Futuro 5 0 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 18 0 2 

25 - O que é ser Complexo 5 0 0 

26 - Verde é a Química 30 2 2 

Total 88 2 25 

 
 

1
2
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QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XV 

 
 
 
 

 
Tempo de debate 

 

Conferência escolhida Muito pouco Pouco Nenhum 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 0 4 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 9 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 0 1 0 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 0 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 
0 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 0 5 1 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1 10 14 

22 - A Ciência e o Futuro 0 4 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 0 15 1 

25 - O que é ser Complexo 0 5 0 

26 - Verde é a Química 3 16 12 

Total 5 71 28 

 

1
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QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XVI 

 
 
 

 
Como se sentiu no fim da conferência 

 

Conferência escolhida  
Entusiasmado 

 
Satisfeito 

 
Curioso 

 
Confuso 

 
Com vontade 
de procurar 

mais 
informação 

 
A saber relatar 
o que aprendi 

 
A não 

conseguir 
transmitir o 
que aprendi 

 
Outro 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 2 3 2 1 4 1   

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 
2 6 5  4 5   

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia  1       

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles"  1    1   

18 - A Biologia das Emoções 1 2 1  2 1   

20 - Ah! Ah? Ah …!! 5 5 5  5 3   

21 - O Mundo à Escala do Átomo  3 4 16 3 1 12 3 

22 - A Ciência e o Futuro 1 4 2  3 2   

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 6 14 9  9 6   

25 - O que é ser Complexo 4 2 4 2 3 3   

26 - Verde é a Química 13 21 9  8 15  2 

Total 34 62 41 19 41 38 12 5 

 
 

1
2
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QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XVII 
 
 
 

  

A conferência despertou a sua 
curiosidade para temas da ciência 

que desconhecia? 

Conferência escolhida Sim Não 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 5 1 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 6 4 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 0 1 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 0 1 

18 - A Biologia das Emoções 2 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 6 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 5 20 

22 - A Ciência e o Futuro 3 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 12 8 

25 - O que é ser Complexo 4 1 

26 - Verde é a Química 11 20 

Total 54 58 

1
2
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QUADROS CRUZADOS ALUNOS– XVIII 

 
 
 

  

No fim da conferência 
pôs a hipótese de 
poder vir a ser um 

cientista? 

Conferência escolhida Sim Não 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 2 4 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 9 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 0 1 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 2 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 4 2 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1 24 

22 - A Ciência e o Futuro 0 5 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 14 6 

25 - O que é ser Complexo 2 3 

26 - Verde é a Química 11 21 

Total 38 75 

1
3

0
 



 

 
QUADROS CRUZADOS ALUNOS – XIX 

 
 
 

  

A conferência mudou o seu 
olhar sobre os cientistas 

portugueses? 

Conferência escolhida Sim Não 

10 - Cérebro e visão: da arte à engenharia 2 4 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 3 7 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 0 1 

17 - Porque é que as Ciências "Moles" são "Moles" 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 1 1 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 5 1 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 6 19 

22 - A Ciência e o Futuro 3 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 11 9 

25 - O que é ser Complexo 4 1 

26 - Verde é a Química 14 18 

Total 50 63 

 

1
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XX 
 
 
 
 

  

 
Motivos da preferência dessa conferência 

 

 
Conferência que mais gostou 

 
Interesse 

pessoal pelo 
tema 

 
Interesse do tema 
para os alunos / 

tema integrado no 
programa 
curricular 

 
A qualidade do 

conferencista / a 
forma como o tema 

foi abordado 

 
Os 

conhecimentos 
adquiridos 

 
Outros (sem 
especificar) 

2 - Ora então, vamos à Vida!  2  2   

8 - A Medicina na era pós-genómica 
1  1   

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 2 1 2 1  

18 - A Biologia das Emoções 1  1   

20 - Ah! Ah? Ah …!!   1   

21 - O Mundo à Escala do Átomo   1   

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 6 3 7  1 

25 - O que é ser Complexo 1     

Total 13 4 15 1 1 

1
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXI 

 
 

  
Razões da escolha dessa conferência (para responder ao questionário) 

 
Conferência escolhida para responder ao 
questionário 

 
Foi a 
única a 
que 
assisti 

 
Foi a 
primeira a 
que 
assisti 

 
Foi aquela a que 
assisti mais 
recentemente 

 
Foi a que 
menos gostei / 
a que mais me 
decepcionou 
(e/ou aos 
alunos 

 
Foi a que 
mais gostei / 
a que mais 
me motivou 
(em geral) 

 
Foi aquela 
cujo tema 
mais me 
interessou 
(e/ou aos 
alunos) 

 
Foi aquela de 
cujo 
conferencista 
mais gostei / 
que tratou da 
melhor forma 
o tema 
abordado 

 
Foi aquela 
cujo 
conteúdo / 
mensagem 
transmitida 
mais me 
interessou 

2 - Ora então, vamos à Vida!  
          1 1 1 

3 - O dia em que nasceu a Química.   1   1         

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário 
 à Internet 

          1     

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a 
 Engenharia 

        1       

18 - A Biologia das Emoções           1 1   

20 - Ah! Ah? Ah …!!           1 1   

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1     2   1 2   

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye           3 1   

25 - O que é ser Complexo 1               

26 - Verde é a Química     2     1 1   

Total 2 1 2 3 1 9 7 1 

1
3

3
 



 

 
 

QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXII 
 
 
 

  
Motivos da preferência por esse conferencista 

Conferencista que mais o 
cativou 

 
Bom 
comunicador 
(mais geral) 

 
Linguagem 
clara e 
acessível 

 
Foi esclarecedor / 
explicou bem 

 
Sentido 
de humor 

 
Abordagem 
original do 
tema / usou 
exemplos 
práticos, 
analogias 

 
Cativou a 
atenção 
(sem 
especificar) 

 
Interacção 
com o 
público 

 
O conteúdo 
do seu 
discurso, a 
mensagem 
transmitida 

 
A sua 
personalidade 
e fluência de 
raciocínio / 
conhecimentos 

 
O tema 
abordado 

António Coutinho (2)*   1     2   

João Lobo Antunes (10)*         1 1 

João Caraça (11)* 
   1    1 1  

Rui Agostinho (13)* 2  1       1 

Paulo Almeida (20)* 1  1        

Augusto Barroso (21)* 1     1     

Manuel Sobrinho Simões (23)* 1 2 2 2 1 1 2  1  

Rui Vilela Mendes (25)*   1        

Total 5 2 6 3 1 2 2 3 3 2 

1
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXIII 
 
 
 

  

Acerca da documentação entregue, 
considera-a... 

Conferência escolhida para responder ao questionário Boa e suficiente Boa mas insuficiente 

2 - Ora então, vamos à Vida! 0 2 

3 - O dia em que nasceu a Química 1 1 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
1 0 

18 - A Biologia das Emoções 0 1 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 5 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 1 2 

25 - O que é ser Complexo 1 0 

26 - Verde é a Química 4 1 

Total 15 7 

1
3
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXIV 

 
 
 

  

Aspectos técnicos a melhorar 

Conferência escolhida para responder ao questionário Som Imagem Espaço Horário 

2 - Ora então, vamos à Vida!  1 1  

3 - O dia em que nasceu a Química   2  

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet   1  

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
1 1  1 

20 - Ah! Ah? Ah …!!    1 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1  4 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye  1   

25 - O que é ser Complexo 1    

26 - Verde é a Química   2 2 

Total 3 3 10 6 

1
3

6
 



 

 
 

QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXV 
 
 

 

Tema da conferência: uma boa 
escolha? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Sim Não 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 2 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
1 0 

18 - A Biologia das Emoções 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 3 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 

25 - O que é ser Complexo 1 0 

26 - Verde é a Química 5 0 

Total 20 1 

1
3
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXVI 

 
 
 

 
O tema da conferência foi trabalhado na aula? 

Conferência escolhida para responder ao questionário  
Sim, antes da 
conferência 

 
Sim, depois 

da 
conferência 

 
Não 

 
Sim, antes e 

depois da 
conferência 

2 - Ora então, vamos à Vida! 1 0 1 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 0 0 0 2 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 0 1 0 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
0 0 0 1 

18 - A Biologia das Emoções 0 0 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah…!! 0 1 0 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 0 1 3 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 0 2 1 0 

25 - O que é ser Complexo 0 0 1 0 

26 - Verde é a Química 1 2 1 0 

Total 2 7 8 4 

1
3

8
 



 

 
QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXVII 

 
 

  

A conferência motivou os alunos para os 
conteúdos programáticos escolares? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Muito Pouco Nada 

2 - Ora então, vamos à Vida! 1 1 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 1 1 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
1 0 0 

18 - A Biologia das Emoções 0 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 2 1 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 0 

26 - Verde é a Química 3 0 0 

Total 13 4 1 

1
2

5
 

1
3
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXVIII 
 
 
 

  

 
A conferência ajudou a compreender 

melhor as temáticas do programa escolar? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Muito Pouco 

2 - Ora então, vamos à Vida! 
1 1 

3 - O dia em que nasceu a Química 0 2 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 
0 1 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 2 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 1 2 

26 - Verde é a Química 2 1 

Total 8 9 

 

1
4
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES – XXIX 
 
 
 

  

Os alunos ficaram mais despertos para a 
importância da ciência? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Sim Não 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 1 1 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
1 0 

18 - A Biologia das Emoções 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah…!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 3 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 

26 - Verde é a Química 4 0 

Total 17 2 

1
 

1
4

1
 



 

 
 

QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXX 
 
 

  

Os alunos ficaram mais curiosos e 
desenvolveram pesquisas em áreas 

relacionadas com o tema da conferência? 

Conferência escolhida para responder ao questionário A maioria Alguns Poucos 

2 - Ora então, vamos à Vida! 0 1 1 

3 - O dia em que nasceu a Química 1 0 1 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 0 1 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
0 0 1 

18 - A Biologia das Emoções 0 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 0 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1 2 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 1 1 1 

26 - Verde é a Química 0 2 2 

Total 3 9 8 

1
4
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXI 
 
 

  

 
Os alunos manifestaram 

vontade de enveredar por 
carreiras científicas? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Sim Não 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 2 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 
0 1 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 1 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 1 1 

26 - Verde é a Química 3 1 

Total 11 4 

1
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXII 
 
 

 
Pronuncie-se quanto à escolha do 

conferencista... 

Conferência escolhida para responder ao questionário Muito boa Boa Razoável 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 1 0 1 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
1 0 0 

18 - A Biologia das Emoções 1 0 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 4 0 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 2 1 0 

25 - O que é ser Complexo 0 1 0 

26 - Verde é a Química 5 0 0 

Total 18 2 2 

1
3

0
 

1
4

4
 



 

 
QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXIII 

 
 

  

Recursos que mais valorizaram a comunicação 

 
Conferência escolhida para responder ao questionário 

 
Powerpoint 

 
Acetatos 

 
Filmes 

 
Música 

 
Recursos "humanos" (a 
própria apresentação do 

tema pelo orador) 

2 - Ora então, vamos à Vida! 1     

3 - O dia em que nasceu a Química    1  

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1  1   

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
    1 

18 - A Biologia das Emoções 1  1   

20 - Ah! Ah? Ah …!!     1 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 4 1 1  1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3  2   

25 - O que é ser Complexo 1     

26 - Verde é a Química 5  2  1 

Total 16 1 7 1 4 

1
4
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES – XXXIV 
 
 

  

 
Linguagem utilizada 

Conferência escolhida para responder ao questionário Clara e acessível Muito específica 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 2 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 
0 1 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 2 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 

25 - O que é ser Complexo 1 0 

26 - Verde é a Química 5 0 

Total 18 3 

1
4
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXV 

 
 

  

 
A comunicação com o 
público foi interactiva? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Sim Não 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 0 2 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
1 0 

18 - A Biologia das Emoções 0 1 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 2 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 

25 - O que é ser Complexo 1 0 

26 - Verde é a Química 4 0 

Total 15 5 

1
4
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXVI 
 
 

  

 
Técnicas de comunicação que mais motivaram 

Conferência escolhida para responder ao questionário  
Humor 

(cartoons) 

 
Linguagem 
gestual e 
corporal 

 
Perguntas 

para a 
audiência 

 
Analogias 

(comparações) 

 
Exemplos 
práticos 

 
Fazer 

experiências 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 1  2 1  

3 - O dia em que nasceu a Química 1   1   

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 
1 1 1 1 1  

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 1 1 1 1 1 

18 - A Biologia das Emoções    1 1  

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 1  1 1 1 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 3 1 3 3 3  

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3  1 2 3  

25 - O que é ser Complexo 1 1     

26 - Verde é a Química 5 3  2 4  

Total 18 9 6 14 15 2 

1
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXVII 
 
 

  

 
Duração da conferência 

 
Conferência escolhida para responder ao questionário 

 
Suficiente 

 
Insuficiente 

2 - Ora então, vamos à Vida! 1 1 

3 - O dia em que nasceu a Química 2 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 1 0 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 
1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 5 0 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 

25 - O que é ser Complexo 1 0 

26 - Verde é a Química 5 0 

Total 21 1 

1
3

5
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4
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXVIII 
 
 

  

 
Tempo de debate 

 
Conferência escolhida para responder ao questionário 

 
Muito pouco 

 
Pouco 

 
Nenhum 

2 - Ora então, vamos à Vida! 1 1 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 0 2 0 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 
1 0 0 

 
14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 

0 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 0 1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 0 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 0 1 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 0 3 0 

26 - Verde é a Química 1 3 0 

Total 3 13 1 

1
5
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QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XXXIX 
 
 

 

A conferência despertou a sua 
curiosidade para temas da ciência que 

desconhecia? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Sim Não 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 0 2 

13 - Tempo: do Big-Bang às descobertas do Fuso Horário à Internet 0 1 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 
0 1 

18 - A Biologia das Emoções 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 3 2 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 

25 - O que é ser Complexo 1 0 

26 - Verde é a Química 4 1 

Total 14 7 

1
5

1
 



 

 
 

QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XL 
 
 

  

A conferência ajudou-o a comunicar 
sobre temas científicos, nas aulas, de 

forma mais interactiva e cativante 
para os alunos? 

Conferência escolhida para responder ao questionário Sim Não 

2 - Ora então, vamos à Vida!  1 1 

3 - O dia em que nasceu a Química 1 1 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 

1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 2 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 2 1 

25 - O que é ser Complexo 0 1 

26 - Verde é a Química 3 1 

Total 12 6 

1
5

2
 



 

 
 
 

QUADROS CRUZADOS PROFESSORES– XLI 
 

 
 
 

  

Depois da conferência sentiu que os 
alunos mudaram o seu olhar sobre a 

ciência em geral? 

 
Conferência escolhida para responder ao questionário 

 
Sim 

 
Não 

2 - Ora então, vamos à Vida! 2 0 

3 - O dia em que nasceu a Química 1 1 

14 - Da reparação à regeneração de tecidos: o lagarto e a Engenharia 1 0 

18 - A Biologia das Emoções 
1 0 

20 - Ah! Ah? Ah …!! 1 0 

21 - O Mundo à Escala do Átomo 3 1 

23 - Genes e Ambiente: do Super-Homem ao Popeye 3 0 

26 - Verde é a Química 2 1 

Total 14 3 
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ANEXO 8 



 

 
 
 

QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS – I 
 
 

  Razões para vir habitualmente a estas conferências 

Interesse pessoal pelos temas / temas 
ligados à matéria escolar 

- têm temas interessantes e muitos deles relacionados com a matéria 
escolar / relação que têm com a matéria que está a ser desenvolvida 
nas aulas 

 - temas interessantes / relacionados com a ciência e com o nosso dia a 
dia 

 - curiosidade e interesse pelos temas 

 - são interessantes e abordam questões pertinentes 

 - interesse específico nas matérias 

 - gosto de ciência 

   
Adquirir conhecimentos - aprende-se bastante 

 - são interessantes e bastante informativas 

 - considero-as importantes para aumentar a minha cultura científica 

 - alargar conhecimento 

 - importantes para a cultura geral / alargar nível de cultura geral 

 - gosto de me manter em contacto com estudos científicos 

 - importantes e agradáveis de ouvir, pois assim podemos ficar ao 
corrente de novas coisas e saber mais 

 - estimulam o interesse científico 

   
Ajudam a decidir sobre futuro 
profissional 

- ajudam-me a decidir quais as áreas que mais me interessam para o 
futuro 

 - para realmente ver o que gosto mais 

   

Qualidade dos conferencistas / a forma 
como os temas são abordados 

- qualidade das conferências e dos conferencistas 

 - oradores na maioria das vezes conseguem cativar os jovens 

 - têm sempre uma maneira engraçada e divertida de mostrar o tema 

 - os cientistas 

   
Outras - (convivi) 

 - horário 

 - entrada livre 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS – II 

   

  Motivos da preferência dessa conferência 

Interesse pessoal pelo tema / tema 
integrado no programa curricular 

- porque na altura relacionava-se com a matéria que eu estava a dar nas 
aulas 

 - é uma área de bastante interesse para mim a nível do meu futuro 
profissional 

 - o assunto é muito interessante / tema apelativo 

 - porque gosto do tema / interesso-me pelo tema 

 - pertence ao ramo do curso que pretendo seguir 

 - abordou vários assuntos que tinham sido estudados 

   
A qualidade do conferencista / a forma 
como o tema foi abordado 

- o conferencista foi bastante acessível e proporcionou um bom momento 
científico 

 - gostei da maneira como o conferencista explicava 

 - devido ao conferencista 

 - a mais divertida, relacionou-se com o futebol, o que levou a que tivesse 
um carácter mais dinâmico de que as outras 

 - o conferencista soube cativar a audiência e motivar os presentes a 
participarem futuramente na ciência do país 

 - foi divertido 

 - dinamismo e eloquência do orador 

 - foi dada de forma interessante e curiosa 

 - o conferencista consegui cativar e estava à vontade perante o público 

 - muito esclarecedora 

 - o conferencista foi excelente, divertido e simpático, e o tema foi muito 
bem tratado 

 - abordou um tema complexo com desenhos animados que todos 
conhecemos e assim conseguiu uma boa interacção com o público 

 - o conferencista aplicou conhecimentos na nossa rotina diária 

 - de uma matéria difícil o conferencista tornou-a fácil, pela explicação que 
deu 

 - a forma como foi apresentado, o relacionamento com o futebol, foi 
engraçado e fácil de perceber 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– II (cont.) 

   

  Motivos da preferência dessa conferência 

Os conhecimentos adquiridos - descobri novos aspectos sobre a química que desconhecia 

 - aprendi a ... (matéria escolar), pela maneira como o tema nos foi 
apresentado 

 - fiquei com conhecimentos dos desenvolvimentos que se deram ... / 
fiquei a compreender melhor o assunto... 

 - ajudou a compreender melhor assuntos que tinham sido estudados 

   
O conteúdo / a mensagem transmitida - gostei muito do seu conteúdo, remeteu para assuntos por mim 

desconhecidos 

 - deu-me uma perspectiva do que o futuro nos reserva 

 - pela importância dada ao conhecimento com a qual concordo 

 - interesse dos aspectos focados 

 - acho que fez uma ponte perfeita entre as duas vertentes desta questão 

 - achei fascinante o uso da tecnologia na ciência 

 - foi a que me fez pensar mais 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– III 

   

  Motivos da preferência por esse conferencista 

Bom comunicador (mais geral) - óptima capacidade de comunicação 

   
Linguagem clara e acessível - linguagem acessível 

 - linguagem simples 

 - tinha uma grande variedade de vocábulos, o que permitiu trocar nomes 
complexos por palavras por nós conhecidas 

   
Discurso fluente/eloquente - discurso fluente 

 - eloquência 

   
Foi esclarecedor/explicou bem - é um conferencista que explica muito bem / foi bastante esclarecedor 

 - de uma matéria difícil o conferencista tornou-a fácil, pela explicação que 
deu 

   
Sentido de humor - o mais divertido 

 - é uma pessoa com sentido de humor 

 - o conferencista foi divertido 

 - grande sentido de humor, o que facilita na compreensão do tema 

 - porque tratava um assunto sério com bastante sentido de humor, 
cativando o auditório 

   
Postura descontraída - o conferencista consegui cativar e estava à vontade perante o público 

  porque falava mais abertamente e tinha um óptimo contacto com o 
público 

 - a sua maneira de falar era muito descontraída e tinha um bom contacto 
com o público 

 - conseguiu criar um bom ambiente na conferência, divertido e à vontade 

   
Abordagem original do tema / usou 
exemplos práticos, analogias, ... 

- devido à abordagem original que fez da matemática 

 - pois tentava motivar os alunos com assuntos que os jovens gostam 

 - a forma como foi apresentado, o relacionamento com o futebol, foi 
engraçado e fácil de perceber 

 - a sua maneira de explicar a matéria sem se tornar cansativo 

 - o tema foi muito bem tratado 

 - as analogias que fez 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– III (cont.) 

   

  
Motivos da preferência por esse conferencista (cont.) 

   
Cativou a atenção (sem especificar) - sabe cativar a atenção 

 - cativou-me muito pela maneira como dirigiu a palestra 

   
Interacção com o público - a maneira como interagiu com os "alunos" presentes 

 - pela interacção que teve com o público 

 - interage com as pessoas de maneira a passar a mensagem do seu 
trabalho mais facilmente 

   
O conteúdo do seu discurso, a 
mensagem transmitida 

- o conferencista soube cativar a audiência e motivar os presentes a 
participarem futuramente na ciência do país / alertou para os benefícios 
da ciência 

 - deu-me uma perspectiva do que o futuro nos reserva 

 - deu conta da evolução do.... 

 - fez-me perceber melhor que a ciência pode ajudar... 

   
A sua personalidade e fluência de 
raciocínio/conhecimentos 

- bastante acessível para a posição em que se encontra 

 - é uma pessoa excepcional 

 - simpático 

   
O tema abordado - o tema era mais interessante 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– IV 

  
Razões da escolha dessa conferência 

   

Foi a única a que assisti - foi a única a que assisti 

   
Foi aquela a que assisti mais 
recentemente / a que me lembro 
melhor 

- a mais recente / mais recente, logo mais viva na memória 

 - é a que me lembro melhor 

   
Foi a que menos gostei / a que mais me 
decepcionou 

- não gostei / tratamento do tema desadequado para a nossa idade 

   
Foi a que mais gostei / a que mais me 
motivou (em geral) 

- foi a que mais gostei 

 - a que mais me motivou 

 - foi bastante cativante e interessante 

 - tema diferente de tudo o que estava à espera e foi bastante interessante 

 - foi a minha preferida e com ela concorri ao prémio das conferências 

 - a mais interessante e que me despertou mais interesse pelo saber 

   
Foi aquela cujo tema mais me 
interessou 

- era uma matéria motivante 

 - pertinência do tema 

 - interessou-me uma vez que pretendo seguir biologia 

 - gosto muito do tema 

 - tema muito interessante 

 - insere-se na minha área de estudo 

 - a mais interessante e englobava assuntos que chamam mais a minha 
atenção 

 - a matéria tem a ver com o meu agrupamento e com o que pretendo 
seguir 

 - porque na altura relacionava-se com a matéria que eu estava a dar nas 
aulas 

   
Foi aquela de cujo conferencista mais 
gostei / que tratou da melhor forma o 
tema abordado 

- conferencista 

 - a forma como foi apresentado, o relacionamento com o futebol, foi 
engraçado e fácil de perceber 

 - o tema foi debatido de forma simples e directa sem levar à monotonia 

 - pelo carácter cómico da conferência 

 - gostei dos exemplos dados pelo conferencista 

 - foi muito divertido / o sentido de humor e os exemplos 

 - simples e esclarecedora 

 - foi esclarecedora 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– IV (cont.) 

 

  
Razões da escolha dessa conferência 

Foi aquela de cujo conferencista mais 
gostei / que tratou da melhor forma o 
tema abordado (cont.) 

- ideias complexas transmitidas tão simplesmente 

 - conferencista cativou 

 - pelas curiosidades apresentadas 

 - excelente poder de comunicação do cientista 

 - conferencista interagir com público e apresentar tema complexo de uma 
forma sucinta e divertida 

 - conferencista-porque tratava um assunto sério com bastante sentido de 
humor, cativando o auditório 

 - foi dada de forma interessante e curiosa 

 - a que compreendi melhor 

   
Foi aquela em que mais aprendi - descobri muitas coisas interessantes sobre o tema 

 - descobri aspectos novos sobre o tema 

   
Foi aquela cujo conteúdo/mensagem 
transmitida mais me interessou 

- o seu conteúdo 

 - porque nela ficou patente uma parte do debate científico nacional acerca 
das relações entre ciências exactas e ciências humanas 

 - o que se debateu nesta conferência pode vir a ser importante para a 
ciência, pois poderá mostrar que os nossos cientistas estão à procura de 
uma maneira de por exemplo os humanos poderem utilziar melhor a sua 
capacidade de regeneração 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– V 

 

  ASPECTOS TÉCNICOS DA CONFERÊNCIA 

   

  Que documentação gostaria de receber mais? 

   

Resumos dos temas das conferências 
mais completos... 

- (mais coisas sobre a conferência à qual iríamos assistir) 

 - um folheto com o tema da conferência de forma suscinta 

   
As próprias apresentações ou um 
resumo das mesmas/cd da conferência 

- o material utilizado pelo conferencista em suporte digital 

 - um pequeno resumo daquilo que se passou 

   
Informação complementar relativa aos 
temas abordados nas conferências 
(bibliografia, revistas,...) 

- alguma bibliografia de sites relacionados para depois podermos 
pesquisar mais 

 - gostava de receber umas revistas que dão aos professores e que por 
sinal são muito interessantes 

   
Informação sobre os conferencionistas - sobre os conferencionistas 

   
Outras (não especificadas) - informação através da internet 

 - mais informação escrita 

   

  
Aspectos técnicos que gostaria de ver melhorados 

   
Outros. Quais? - o bar 

 - temperatura do auditório (por vezes quente demais) 

 - (uma qualquer forma de desconto nos tansportes públicos seria uma 
oferta muito agradável) 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– VI 
 

  
TEMA 

   

Outros temas que gostaria ver tratados 
nestas conferências. Porquê? 

- a clonagem - devido à polémica em torno desse assunto / é um tema 
que tem muito para ver esclarecido 

  - clonagem, direitos dos animais, protecção do ambiente - temas actuais e 
que levantam alguma polémica 

 - genética - em maior profundidade 

 - a alimentação / nutrição 

 - medicina / mais temas de saúde 

 - temas relacionados com a natureza 

 - temas ambientais / ambiente 

 - biologia - temas que se encaixem no programa escolar 

 - química 

 - bioquímica - por interesse pessoal 

 - física - mais importante para mim 

 - física nuclear 

 - mecânica quântica / energia quântica 

 - electricidade 

 - nanotecnologia 

 - matemática, programação - ciências de utilidade crescente a cada dia 
que passa 

 - informática 

 - inteligência artificial - devido à sua utilidade e ameaça - será o homem 
mesmo superior à máquina? 

 - geologia 

 - psicologia 

 - filosofia 

 - arte e filosofia - porque são ciências importantes / temas menos 
científicos como a arte, filosofia 

 - uma conferência sobre os problemas com que os jovens se confrontam 
hoje em dia, como drogas, álcool, etc. / problemas dos jovens, sexo, 
droga, ... - porque existe ainda muita falta de informação 

 - temas de comportamentos humanos 

 - desporto e tecnologia que gira à sua volta - é um tema que interessa à 
generalidade das pessoas / temas relacionados com o desporto em 
conjunto com ciência 

 - desporto - porque me cativa 

 - o universo - porque é um tema a que não se tem muito acesso, porque 
está sempre em mudança 

 - astronomia - interesso-me por essa área 

 - física espacial, com especial relevo para os buracos negros - pensa que 
seja dos assuntos mais misteriosos e debatidos hoje em dia 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– VI (cont.) 

 

 

  
TEMA 

   

Outros temas que gostaria ver tratados 
nestas conferências. Porquê? (cont.) 

- temas de cultura geral, pois são temas do agrado da maioria da 
população 

 - os temas ligados à vida quotidiana são apelativos 

 - temas que procurassem soluções para os problemas do país 

 - algo mais generalista, do género "os grandes mistérios da ciência ainda 
por desvendar" 

 - aqueles temas para os quais a ciência ainda não encontrou justificação 
para os acontecimentos "estranhos" que por vezes acontecem 

 - a diferença entre rigor científico e ? (38) 

 - tudo na ciência é interessante 

 - aprofundar um pouco mais os aspectos interactivos das ciências (de 
tudo um pouco) 

 - (investigação científica) 

 - engenharias 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– VII 
 

 

  
TEMA 

   

  Sentiu-se entusiasmado / motivado a concorrer ao Prémio 
Despertar para a ciência (...)? Razões 

   

o desafio, a experiência / adquirir 
conhecimentos 

 Muito 

 - é uma nova experiência, enriquece o nosso saber 

 - porque é importante conhecer e perceber a ciência 

 - porque acho que é bom, que a partir de uma conferência, depois se vá 
discutir acerca do retratado pois temos o incentivo para melhor 
compreender 

 - pelo gosto de descobrir e aprender novas coisas 

 - foi uma oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos na 
conferência, e também pelo desafio 

 - desafio é interessante 

 - é uma forma de conviver com outras pessoas 

   
o tema é interessante   

 - gostámos muito do tema (concorremos e ganhámos) 

 - porque o ambiente está em perigo e pequenos gestos fazem a diferença 
amanhã 

 - tem a ver com uma matéria que eu gosto muito 

 - é um tema que envolve a minha área e como tal faço qualquer trabalho 
sobre o mesmo, uma vez que me fascina 

   
o prémio é motivador   

 - porque gostava de ganhar o prémio, porque seria emocionante 

 - os prémios e experiência ganha 

 - a oportunidade de estagiar com investigadores 

 - a experiência e o prémio de poder visitar um laboratório 

 - senti-me entusiasmada pela oportunidade de poder concorrer ao estágio 

 - porque gostava de saber como se "faz" a ciência 

 - poder realizar um trabalho para a FG 

 - é um privilégio para um grupo de estudantes poder conhecer melhor a 
ciência do nosso país e como se faz verdadeiramente os estudos 
científicos 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– VII (cont.) 

  
TEMA 

   
  Sentiu-se entusiasmado / motivado a concorrer ao Prémio 

Despertar para a ciência (...)? Razões (cont.) 

   
gostei da conferência - pois gostei bastante das conferências 

 - foi uma conferência que me fez ficar a pensar nela e me deixou algumas 
curiosidades em experimentar eu própria 

 - pois a conferência foi muito interessante e apelou ao desenvolvimento 
de um projecto com os colegas de turma, algo que realizámos 

  Pouco/Nada 

   
não me interesso por este tipo de 
concursos 

- (não tenho especial interesse) / não vejo grande interesse em participar 
nesse tipo de concursos 

 - só me interessa assistir e perceber 

   
o tema não me motiva / não é acessível - não gosto muito do tema exposto 

 - gostaria de concorrer um dia quando achar um tema que me motive 
mais 

 - porque o tema não era acessível 

 - apesar da conferência ser interessante, o tema não me entusiasma o 
suficiente para que me envolva em trabalhos relacionados com o mesmo 

 - a matéria não corresponde à matéria do programa de 10º ano 

 - o tema era complicado e não me despertou interesse / não é dos temas 
que mais me interessam 

   
não estou interessado no prémio - porque não tenho muito interesse no prémio / não estou interessado em 

prémios 

   
não gostei da conferência - não gostei da conferência a que assisti 

   
falta de tempo - horário demasiado preenchido 

 - falta de tempo 

   
não tive conhecimento - porque não conheço / não tive conhecimento 

 - não tive acesso à informação 

   
a minha turma/escola não se envolveu - porque não houve por parte da nossa turma um envolvimento para 

concorrer ao prémio 

 - a minha escola não estava directamente envolvida na minha ida às 
conferências 

   
outros - penso que houve pouco incentivo 

 - não vi muita manobra na forma como podia retratar o tema 

 - talvez o facto de nos expormos para receber o prémio (é muita gente a 
olhar!) 

168



 

 
QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– VIII 

 

 

  
CONFERENCISTA 

  Recursos que acha que mais valorizaram a comunicação 

   

Powerpoint   

   
Acetatos   

   
Filmes   

   
   

Recursos "humanos" (a própria 
apresentação do tema pelo orador, a 
forma como comunica...) 

- (a própria pessoa) 

 - a própria comunicação 

 - uma boa comunicação conferencista-jovens 

 - o à vontade e atitude do conferencista 

 - a bola oferecida ao público 

 - (recurso ao seu bom humor) 

 - tinha uma voz audível 

 - voz 

   
Maquetas e outros materiais - pequenas maquetas 

 - os fractais construídos 

   
Quadro, cartazes e imagens - cartazes que mostravam os problemas dispostos 

 - um quadro em que o conferencista escreveu e desenhou 

 - caneta e papel 

 - imagens 

  
Técnicas de comunicação utilizadas que mais o motivaram 

 - (a valorização do meu sporting) 

 - percurso pessoal 

 - humor (sem ser cartoons) 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– IX 

 

  
CONFERENCISTA 

  
A conferência despertou a sua curiosidade para temas da ciência 
que desconhecia? Se sim, para quais? 

 - genética 

 - genes 

 - manipulação genética e influência do meio sobre os genes 

 - a "relação" dos genes com o ambiente 

 - cancro, genes... 

 - corpo humano e a maneira como este funciona 

 - neurocirurgia 

 - neurologia 

 - certas áreas da biologia / biologia 

 - o "movimento ecológico" 

 - química 

 - bioquímica 

 - química biomolecular 

 - a química verde / processos de processamento do lixo 

 - para o facto de que a química faz parte de quase tudo o que nos rodeia 

 - os spins / o spin do átomo 

 - para um melhor conhecimento, mais profundo, do átomo 

 - física 

 - mecânica quântica e números quânticos 

 - geometria (já estava desperto mas fiquei ainda mais) 

 - matemática / fractais, número de ouro, triângulo de Pascal, ... 

 - para o facto de num espaço a três dimensões ver um cubo a quatro 
dimensões 

 - a existência do universo 

 - a origem do universo 

 - a complexidade das coisas que nos rodeiam 

 - certos materiais que usamos habitualmente que têm uma complexidade 
extrema 

 - as comparações com fórmulas complexas de coisas do dia a dia 

 - para as imensas aplicações da ciência na nossa rotina diária 

 - para como se desenvolverá a ciência no futuro 

 - evolução da tecnologia 

 - vários 

 - relacionados com os debatidos 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS– X 

  
CONFERENCISTA 

  
A conferência mudou o seu olhar sobre os cientistas portugueses? 
Se sim, de que forma? 

   
desmistificação de ideias feitas sobre o 
mundo da investigação científica e 
sobre os cientistas (destaque para o 
seu sentido de humor) 

- são divertidos 

 - demonstrou que nós também temos bons cientistas que têm um grande 
sentido de humor e que não são aquelas pessoas isoladas, viradas para 
si, longe do mundo, como muita gente pensa 

 - eu tinha a ideia que cientistas são pessoas muito convencidas, sem 
humor nenhum e que não se relacionam muito com a sociedade e estão 
mais no seu mundo, do descobrir para o homem mas não descobrir com 
o homem. Mas agora deparo que o cientista também precisa dos outros 
para poder desenvolver os seus projectos e que também tem 
necessidade de se distrair 

   
percepção do real valor dos cientistas 
portugueses e do progresso da ciência 
em Portugal 

- dando mais valor ao trabalho realizado 

 - aprendi a dar-lhes mais valor, apesar de ainda não serem muito 
reconhecidos 

 - porque quase nunca ouvimos falar deles. Deviam divulgar mais 

 - mudou o meu ponto de vista no sentido em que me apercebi da 
importância dos portugueses no mundo 

 - Sempre pensei que os cientistas portugueses fossem piores 

 - nunca pensei que Portugal estivesse tão evoluído a nível científico como 
está 

 - penso que nos deram outra imagem dos cientistas portugueses e eu 
sempre pensei que eles não tinham grande talento 

 - não imaginava que a ciência em Portugal estivesse tão avançada. Há 
pouca informação acerca desse assunto. 

 - apercebi-me de que os cientistas portugueses até são bastante 
conceituados (pelos vistos, somos melhores do que pensamos) 

 - os cientistas transmitiram uma sensação de segurança e instrução, e 
que pode levar Portugal a ficar melhor classificado entre outros países 
conceituados, e isso só nos pode deixar orgulhosos e curiosos por saber 
mais 

 - mudou muito, porque sempre tive a sensação que a nível nacional não 
existia grandes cientistas, mas a conferência mudou muito a maneira de 
ver a ciência portuguesa 

 - percebi que realmente há cientistas muito muito bons, excelentes 
profissionais, rigorosos, inovadores e dinâmicos 

 - não sabia que tínhamos tão bons cientistas 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS ALUNOS – X (cont.) 

 

 

  
CONFERENCISTA 

  
A conferência mudou o seu olhar sobre os cientistas portugueses? 
Se sim, de que forma?(cont.) 

   
percepção do real valor dos cientistas 
portugueses e do progresso da ciência 
em Portugal (cont.) 

- estão a progredir 

 - não pensava que existissem tantos cientistas nem que estavam em tão 
bom nível 

 - talvez mais avançados em termos de procupações e de capacidades a 
nível de recursos 

 - pensava que estes nada faziam porque existiam poucos fundos 
monetários, mas afinal trabalham e bem... 

 - porque nós temos a ideia de que em Portugal pouco ou nada se faz e 
assim conseguimos perceber que existem bastantes e em algumas 
áreas somos muito importantes 

 - em portugal prevalece a ideia de que não há muito futuro na 
investigação. Graças à palestra, fiquei com a ideia de que isso está a 
mudar 

 - os cientistas trabalham todo o ano para descobrir/trabalhar em coisas 
novas para que o mundo seja mais culto  e melhor 

 - (...) da sua importância para o nosso país 

   
noção mais clara do trabalho 
desenvolvido pelos cientistas, 

- agora tenho uma melhor noção do seu trabalho 

  - deu-me uma melhor ideia sobre as suas pesquisas 

   
das pesquisas realizadas - (...) sendo uma forma de compreender que estudos se realizam 

   
   

outras - positivas - fiquei com uma imagem bastante positiva 

 - pus a hipótese de ser cientista porque sempre quis fazer investigação e 
descobrir coisas novas 

   
outras - negativas - descobri que há cientistas capazes de assistir a uma conferência só 

para no fim porem em causa a sua relevância, saindo antes do debate 
terminar 

 - Têm uma maneira de cativar os adolescentes muito pouco original 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES – XI 

 

 

  
Razões para vir habitualmente a estas conferências 

   
Interesse pessoal pelos temas - Interesse por questões científicas 

- o interesse pelos temas 

- considero-as globalmente interessantes  

- por prazer 

- pelo interesse que têm, pela actualidade e pela variedade de matérias 
abordadas 

- são interessantes relativamente aos temas que são abordados 

- interesse pelos temas que irão ser abordados 

- alguns temas são interessantes 

- porque gosto dos temas 

- adoro ciência 

   
Adquirir e / ou actualizar 
conhecimentos 

- actualizar conhecimentos científicos 

- para adquirir conhecimentos e perceber melhor o mundo em que vivemos 

- contactar com intervenientes na investigação científica e actualizar 
conhecimentos 

- para minha formação pessoal 

- também nos é possível analisar a abordagem pedagógica feita pelos 
convidados 

   
Importância para a formação dos 
alunos e para o seu "despertar" para a 
ciência 

- acompanhamento dos alunos, para os incentivar a gostar de ciência e 
especialmente, quase todas, motivadoras de aprendizagem dos alunos 
nas áreas científicas 

- para "despertar" os alunos para a ciência 

  

   
Qualidade dos conferencistas / a forma 
como os temas são abordados 

- qualidade dos conferencistas 

- o poder de comunicação da maioria dos conferencistas 

- muitos dos nomes dos conferencistas 

- pelo facto de ter possibilidade de ouvir falar em assuntos relacionados 
com a ciência, por vezes complexos, de uma forma simples 

- gosto da maneira como os temas são abordados 

- têm sido momentos espectaculares, muito bem dispostos, quando estou 
nas conferências não penso em mais nada a não ser no que os oradores 
dizem. Gosto de ouvir pessoas com dons oratórios 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XII 

  
Motivos da preferência dessa conferência 

   
Interesse pessoal pelo tema - a transversalidade do tema 

- o tema é do meu interesse pessoal 

- interesse do tema 

- porque o tema é muito interessante e actual 

- o tema é pouco comum, quase nunca é abordado com um mínimo de 
profundidade 

- pelo tema 

- pelo tema que considero muito interessante 

- actualidade do tema 

- está dentro da minha área 

- porque estava ligada com a minha área de interesse 

- pelo tema, pelo qual já tinha bastante interesse 

- um tema actual e interessante 

- expectativas em relação ao tema 

   
Interesse do tema para os alunos / 
tema integrado no programa curricular 

- o tema está integrado no programa curricular 

- adequação ao público escolar 

- os alunos aderiram bem 

 - um tema relacionado com alguns dos conteúdos leccionados 

   
A qualidade do conferencista / a forma 
como o tema foi abordado 

- a eloquência do conferencista 

- o conferencista é muito bom comunicador 

- clareza do conferencista 

- pela simplicidade da linguagem 

- pela empatia que estabeleceu com o público 

- pelo grande poder de comunicação do conferencista 

- pelo conferencista que foi de muita simpatia, delicadeza e ao mesmo 
tempo muito claro. Mostrou a sua estreita ligação com os colaboradores e 
o seu apreço pela colaboração desenvolvida 

- o conferencista foi excepcional como comunicador, apresentou de forma 
exemplar o que é a "matemática" 

- conheco o trabalho e a qualidade do conferencista 

- devido ao discurso do orador 

- dualidade da comunicação 

- expectativas em relação ao investigador, a oportunidade de o ouvir falar e 
ser questionado 

- o tema foi abordado de uma forma muito engraçada 

- pela interessante metodologia que utilizou para tratar de um assunto 
complexo 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XII (cont.) 

 

 

  
Motivos da preferência dessa conferência 

   

 

- pelo equilíbrio entre o tema e a forma de apresentação 

- contagia a boa disposição 

- porque a maneira como o orador abordou o assunto foi bastante 
divertida, conseguiu transpor para a vida real uma matéria que não é de 
fácil percepção 

- adoro o conferencista, (...) as fotos que utilizou estavam muito bem 
escolhidas e a maneira de abordar o tema com banda desenhada 

   
Os conhecimentos adquiridos - os conhecimentos adquiridos 

   
Outros (sem especificar) - foi bastante atractiva 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XIII 

  Motivos da preferência por esse conferencista 

   
Bom comunicador (mais geral) - a facilidade de comunicação com a audiência 

- é um bom comunicador 

- é um comunicador nato 

   
Linguagem clara e acessível - pela simplicidade da linguagem 

- pela linguagem simples e rigorosa que utilizou 

   
Foi esclarecedor/explicou bem - a clara explicitação dos diferentes conceitos 

- pela facilidade de expor os assuntos de forma clara, de modo a que todos 
entendam o que ele quer dizer 

 - Deu-me também uma perspectiva do sistema imunitário de um modo 
simples e abrangente, altamente cativante através da sua apresentação 
simples e pedagógica 

 - (...) mas sem afastar a parte mais séria dos conceitos científicos 

 - pela simplicidade com que fez a apresentação 

   
Sentido de humor  humor 

- sentido de humor com que abordou o tema 

- porque consegue conciliar uma linguagem mais científica com o público-
alvo que tem à sua frente, de uma forma que toca o humor (...) 

   
Abordagem original do tema / usou 
exemplos práticos, analogias, ... 

- (porque a maneira como o orador abordou o assunto foi bastante 
divertida, conseguiu transpor para a vida real uma matéria que não é de 
fácil percepção) 

- pela interessante metodologia que utilizou para tratar de um assunto 
complexo 

  

Cativou a atenção (sem especificar) - suscitou interesse e entusiasmo 

- a conferência foi realizada com um discurso cativante, empolgante 

   
Interacção com o público - pela empatia que estabeleceu com o público 

- com alguma interactividade, em que os alunos podiam colocar questões 

   
O conteúdo do seu discurso, a 
mensagem transmitida 

- pela reflexão e preocupação humanista que atravessa todo o seu 
discurso 

- por ter passado aos presentes a mensagem de não serem homens 
"passivos" na sociedade 

- transmitiu-me a sua paixão pela vida, pelo estudo do que está na base 
dos seres vivos  

   
A sua personalidade e fluência de 
raciocínio/conhecimentos 

- pela sua fluência de raciocínio 

- pela personalidade do conferencista 

- pela grande expectativa em o ouvir falar, pela satisfação de confirmar a 
coerência e forte relação entre o pensador e o promotor entusiasta do 
saber 

   
O tema abordado - pelo assunto tratado 

- fala sobre temas que me interessam 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XIV 

  Razões da escolha dessa conferência 

   
Foi a única a que assisti - Não tenho mais referências 

   
Foi a primeira a que assisti - porque foi a primeira a que assisti 

   
Foi aquela a que assisti mais 
recentemente 

- por ser a última, logo mais fresca na memória 

- foi a conferência a que assisti mais recentemente 

   
Foi a que menos gostei / a que mais 
me decepcionou (e/ou aos alunos) 

- como exemplo da conferência que não atingiu os seus objectivos - 
utilizou uma linguagem de difícil compreensão para os alunos; escolheu 
uma matéria pouco aplicável à vida prática (...); os próprios professores 
consideraram difícil; não motivou para a ciência 

- As minhas expectativas e a dos alunos ficaram muito aquém. No fim da 
conferência a frustração era grande. Foram feitos comentários na sessão 
seguinte - pelo presidente da FCT, que considero ofensivas para os 
professores do ensino secundário. Parecia que toda a química que 
sabiam a tinham aprendido na dita conferência. 

- o conteúdo e a linguagem utilizada pelo conferencista não estavam 
adequados à grande parte dos alunos que assistiram à conferência 

   
Foi a que mais gostei / a que mais me 
motivou (em geral) 

- mais motivadora 

- foi uma das conferências que mais gostei e que me "despertou" para a 
investigação científica tendo a particularidade de relacionar várias 
ciências num mesmo problema 

   
Foi aquela cujo tema mais me 
interessou (e/ou aos alunos) 

- pelo tema 

- o tema faz parte de uma matéria fácil mas que é difícil aplicar ao real 

- interesse pelo tema abordado 

- está relacionada com a minha área de estudo 

- pelas expectativas em relação ao tema 

- proximidade com a área que lecciono 

- este assunto é de interesse para mim, pois a percepção do tempo não é 
fácil ser transmitida aos alunos; em geral os alunos têm dificuldade neste 
assunto 

- foi engraçado descobrir diferenças e analogias entre os temas tratados 

- interesse dos alunos pelo tema 

   
Foi aquela de cujo conferencista mais 
gostei / que tratou da melhor forma o 
tema abordado 

- pelo conferencista (suscitou interesse e entusiasmo, é um comunicador 
nato) 

- já conhecer o conferencista e gostar da forma como aborda a física 

- conferencista 

- estabeleceu-se uma relação mais estreita entre o conferencista e os 
assistentes 

- pela comunicação 

- porque foi bastante interessante, a temática a tratar foi bastante integrada 
no quotidiano das pessoas 

   
Foi aquela cujo conteúdo/mensagem 
transmitida mais me interessou 

- a mensagem que o conferencista passou 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XV 

 

 

  
ASPECTOS TÉCNICOS DA CONFERÊNCIA 

   
Como soube das conferências? Outro. 
Qual? 

- informação da F.C.G. por correio 

   
O que o trouxe às conferências do 
Despertar para a Ciência? 

- convívio alunos/alunos, alunos/professores e professores/professores 

Outros. Quais? - para ouvir falar em assuntos relacionados com a ciência por pessoas que 
sabem muito 

   
  Que outra documentação gostaria de receber? 

   
Resumos dos temas das conferências 
mais 
claros/completos/disponibilizados com 
mais antecedência 

- resumos dos temas muito claros 

- texto mais completo sobre o tema da conferência 

- um resumo mais esclarecedor sobre as conferências que se seguem 

- aparecer com (mais) antecedência no site 

   
As próprias apresentações ou um 
resumo das mesmas/cd da conferência 

- cd da conferência 

- um resumo de cada conferência 

- a própria apresentação 

   
Informação complementar relativa aos 
temas abordados nas conferências 
(artigos, sites, bibliografia sobre o 
tema) 

- alguns textos relativos ao tema 

- artigos relacionados com o tema 

- indicar sites aconselháveis ligados ao tema 

- bibliografia 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XVI 

 

 

  
TEMA DA CONFERÊNCIA 

   
Outros temas que gostaria ver tratados 
nestas conferências. Porquê? 

- organismos geneticamente modificados 

 - clonagem 

 - temas ligados à anatomia e fisiologia humana, que são importantes para 
a formação dos alunos e professores 

   

 - temas como a evolução, a paleontologia 

   

 - mais temas relacionados com a geologia e tão actuais, como por ex. 
recursos, mais concretamente a exploração mineira em Portugal, 
investigações nessa área... 

   

 - luz e cor; mecânica quântica - interesse pelos temas e relevância da 
informação para a leccionação das disciplinas de Física 

 - química 

   

 - mais temas matemáticos, abordados por bons conferencistas, ex. 
geometria, modelação matemática, etc 

   

 - temas sobre a história e a filosofia da ciência 

 - Temas relacionados com a cultura científica, em geral. Em particular, 
temas abordados nos programas das áreas científicas do ensino 
secundário. 

   

 - temas relacionados com os programas curriculares - por utilidade 

   

 - continuar a percorrer as diferentes áreas científicas 

   

 - (Assuntos menos complexos ou então informarem em mais pormenor os 
assuntos a serem abordados) 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XVII 
 

  
CONFERÊNCISTA 

   
  Recursos que acha que mais valorizaram a comunicação 

   

Powerpoint   

Acetatos   

Filmes   

   

Música - a música inicial motivou para todo o resto da palestra 

   

Recursos "humanos" (a própria 
apresentação do tema pelo orador, a 
forma como comunica...) 

- a forma natural e espontânea do conferencista, mas também os suportes 
que usou 

   

 - além dos recursos tecnológicos, os "recursos humanos" - capacidade de 
adaptação do conferencista às pessoas a quem se destinam é o mais 
importante 

   

 - quaisquer que sejam os recursos utilizados, é o próprio conferencista que 
dá "alma" à conferência, tornando-a mais ou menos motivante e cativante 

   

 - a própria apresentação do tema pelo orador 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XVIII 

 

 

  A conferência despertou a sua curiosidade para temas da ciência 
que desconhecia? 

   
Se sim, para quais? - Genoma 

   

 - na área da genética humana 

   

 - alguns aspectos do sistema imunitário, verificar que há muito ainda por 
descobrir e perceber ao nível do sistema imunitário 

   

 - Física moderna 

   

 - ter uma outra imagem da química, desmistificar ideias feitas sobre a 
química/os "produtos químicos" 

   

 - a visão da química na actualidade e a existência de uma química mais 
ecológica 

 -  

 - investigação a nível institucional da área do ambiente 

   

 - complexos 

   

 - aplicação dos complexos 

 -  

 - Na generalidade dos temas sempre há coisas em que não tínhamos 
pensado 

   

 - diversos, relacionados com o tema 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES – XIX 

 

  A conferência ajudou-o a comunicar sobre temas científicos, nas 
aulas, de forma mais interactiva e cativante para os alunos?  

   
Se sim, para quais? - mais pelas questões que deixou no ar e que tornaram os alunos "curiosos 

pares" 

   

 - os meus alunos de 2003/2004 (12º) ganharam um prémio (livros e visita 
guiada ao Inst. Gulb. Ciência) 

   

 - achei um espectáculo o humor do conferencista e vou tentar fazer o 
mesmo 

   

 - de âmbito genérico - importância da ciência; regulação; ambiente; 
"química verde". Razão: a disciplina que lecciono é de letras 

 - o próprio tema da "biologia das emoções" e a relação com outras áreas 

 - genes e ambiente 

 - sistema imunitário 

 - para explorar algumas reacções químicas na biologia 
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QUADRO QUESTÕES ABERTAS PROFESSORES– XX 

 

 

  Depois da conferência sentiu que os alunos mudaram o seu olhar 
sobre a ciência em geral? Se sim, de que forma? 

   
acréscimo da motivação, interesse, 
curiosidade em relação à ciência 

- Ficaram mais interessados por questões científicas 

  

- Ficaram mais atentos para questões da ciência nas quais nunca tinham 
pensado 

   

 - despertou o espírito crítico e tornou-os mais curiosos em relação à 
ciência 

   

 - A conferência e principalmente o trabalho que se seguiu com um grupo 
de alunos para concorrerem talvez tenha contribuído para que mudassem 
o olhar sobre a ciência e a matemática em particular. O facto de 
continuarmos a falar sobre o assunto de uma forma "menos escolarizada" 
faz com que os alunos (alguns) se envolvam de forma diferente (neste 
caso com as ciências) 

   

consciencialização da presença da 
ciência na vida quotidiana e da sua real 
importância 

- os alunos tomaram consciência que a ciência tem muitas vertentes 
práticas e que nos rodeiam no dia a dia, para além das grandes 
descobertas que aumentam a qualidade e a esperança de vida 

  

- Relacionar a ciência com assuntos relevantes na vida das pessoas 

   

 - sentir que a ciência não é algo desligado da "vida" 

   

percepção do trabalho desenvolvido 
pelos cientistas, desmistificação de 
ideias feitas sobre o mundo da 
investigação científica 

- aperceberam-se que entre a escola e a faculdade há um fosso que é 
transponível se acreditarem neles próprios 

  

- Perceberam que os cientistas podem ser pessoas descontraídas, 
simpáticas, com sentido de humor, mas que têm uma enorme paixão pelo 
que fazem. Fazer ciência só tem sentido se se gostar muito do que se 
faz. 

   

 - não ouviram nada que não entendessem nem foram matraqueados com 
fórmulas matemáticas, mas antes ouviram uma história muito bem 
contada 

   

 - A abordagem de proximidade com um investigador que tem uma 
especialidade é diferente do contacto quotidiano com os professores, que 
apesar de possuírem algum conhecimento, devido às condicionantes da 
sua formação contínua e generalista, encontram-se cada vez mais 
afastados do "mundo" dos laboratórios e investigações de "ponta" 
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ANEXO 9



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

 
 
 

 

 
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenha
da 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

 
1 

 
O Universo 
(visível e 
invisível) que se 
vai descobrindo. 
Teresa Lago 
14 Janeiro de 
2003 
 

 
49mn / 
 26mn 

 
x 

 
x 

        
Apresenta-
ção do  
Livro 
Science 
meets 
Society. 
Presença 
do Ministro 
da Ciência 
e do Ensino 
Superior, 
Prof. Doutor 
Pedro 
Lynce. 

 
2 

 
Ora então, 
vamos à Vida!  
António 
Coutinho 
18 Fevereiro 
2003 
 

 
1h27mn / 
 12 mn 

 
x 

     
Deslocou-se 
em palco. 

    

 
3 
 
 
 
 

 
O dia em que 
nasceu a 
Química.  
Jorge Calado  
25 Março 2003 
 

 
1h24mn / 
18mn 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

 
Deslocou-se 
em palco. 
Linguagem 
gestual. 

    
Associação 
de ideias 
pelos 
contrastes 

1
8

7
 



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenha
da 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

 
4 

 
Batatas e 
Maçãs: 
Despertar para 
a Ciência no 
Jardim-de-
infância e 
Escola Primária. 
 Carlos Fiolhais 
18 Abril. 2003 

 
1h05mn / 
22mn 

 
x 

     
 
Deslocou-se 
em palco. 

 
 
Tina de água 
com batatas e 
maçãs  

 
x 

 
 
Batata/Maça 

 
 
Chamou 
crianças ao 
palco para  
fazerem  
experiência  

 
5 

 
Aventuras da 
água do mar 
nos 
subterrâneos do 
oceano. 
Fernando 
Barriga 
20 Maio 2003 

 
1h / 
31 mn 

 
x 

 
x 

    
 
Deslocou-se 
em palco. 

   
 
Minerais 

 

 
6 

 
Sistemas 
dinâmicos, 
equidistribuição 
e combate à 
fraude fiscal. 
Jorge Buescu  
24 Junho 2003 

 
1h / 
20mn 

 
 

     
 
Deslocou-se 
em palco. 
Linguagem 
gestual. 

    
 
Apresentou 
acetatos. 
Desenhou 
nos 
acetatos. 

1
8

8
 



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

 

 
*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenha
da 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

 
7 

 
Manipulação 
genética: Medos 
e Esperanças. 
 Alexandre 
Quintanilha 
15 Julho 2003 

 
56 mn / 
18mn 

      
Deslocou-se 
em palco. 

    
Apresentou 
acetatos 

 
8 

 
A Medicina na 
era pós-
genómica. 
Carmo 
Fonseca 
16 Setembro 
2003 

 
 
1h09mn / 
32 mn 

 
 
X 

     
Deslocou-se 
em palco. 
Linguagem 
gestual.  

    
Associação 
de ideias. 
Analogias. 

 
9 

 
Comunicações 
móveis: 
passado, 
presente e 
futuro. 
Carlos Salema 
20 Outubro 
2003 

 
59mn / 
29 mn 

 
X 

     
Deslocou-se 
em palco 

   . 

1
8

9
 



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

 
 

 

 
*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenhada 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

 
10 

 
Cérebro e visão: 
da arte à 
engenharia.  
João Lobo 
Antunes 
18 Novembro 
2003 

 
53 mn / 
35 mn 

 
x 

     
 
Deslocou-
se em palco 

    

 
11 

 
A insustentável 
leveza do saber. 
João Caraça 
16 Dezembro 
2003 

 
 
55mn / 
15mn 

 
x 

 
 
Excerto 
dos filmes 
―O Nome 
da Rosa‖ e 
―Idade 
Moderna‖  

 
 
Música 
do filme 
Idade 
Moderna 

 
x 

 
x 

 
 
Deslocou-
se em 
palco. 

    

1
9

0
 



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência
/ Tempo de 

debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenhada 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

 
12 

 
Como se adapta 
o cérebro ao 
conhecimento da 
ortografia. 
Alexandre 
Castro-Caldas 
21 Janeiro 2004 
 

 
1h10mn / 
40mn 

 
X 
Com 
imag. 

     
Falou 
sempre no 
púlpito 

    
Linguagem 
acessível e 
exemplos. 

 
13 

 
Tempo: do Big-
Bang às 
Descobertas, do 
Fuso Horário à 
Internet.   
Rui Agostinho 
18 Fevereiro 
2004 

 
1h20mn / 
10mn 

 
x 

    
x 

 
Deslocou-
se em 
palco. 
Linguagem 
gestual e 
corporal. 
Mímica. 

  
x x 

  
 
Contou 
histórias. 
Falou no 
filme O 
Senhor dos 
Anéis. 
Associação 
de ideias. 
Analogias. 

 
14 

 
Da reparação à 
regeneração de 
tecidos - o 
lagarto e a 
engenharia. 
Mário Barbosa 
24 Março 2004 

 
50mn / 
25mn 

 
x 

    
x 

 
X 

  
x 

  

1
9

1
 



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

 
*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenha
da 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

 
15 

 
Cartografar, 
imaginar: O 
papel dos 
Mapas na 
construção de 
uma nova 
geografia para a 
Europa. 
João Ferrão 
28 Abril 2004 
 

 
 
1h / 
40mn 

 
x 

     
Sempre no 
púlpito. 

    
Exposição 
Uma 
viagem 
pelos 
mapas, 
comissária-
da pelo 
Prof. Doutor 
Carlos 
Nabais 
Conde. 

 
16 

 
Vénus em 
trânsito. 
Nuno Crato 
26 Maio 2004 
 

 
1h/ 
20mn 

 
x 

  
x 

  
x 

 
Deslocou-se 
em palco 

 
x 

 
x 

 
Óculos para 
ver Trânsito 
de Vénus 

 
 

 
17 

 
Porque é que as 
ciências "moles" 
são "moles". 
 António 
Hespanha 
16 Junho 2004 
 

 
1h/ 
20mn 

      
Falou 
sempre no 
púlpito 

    
Entrega dos 
prémios do 
Concurso 
Despertar 
para a 
Ciência. 

1
9

2
 



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenha
da 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

 
18 

 
A Biologia das 
Emoções. 
António 
Damásio 
12 Julho 2004 

 
1h20mn / 
40mn 

 
x 

        
x 

Associa-
ções de 
ideias. 
Entrega de 
prémios 
Despertar 
para a 
Ciência. 

 
19 

 
Uma viagem ao 
mundo dos 
robots.   
Isabel Ribeiro 
22 Setembro 
2004 

 
 
1h10mn / 
20mn 

  
x 

    
Deslocou-se 
em palco 

  
x 
 
 

 
Robots no 
palco. 

 
Várias 
perguntas 
do público 
jovem. 

 
20 

 
Ah! Ah? Ah...!! 
Paulo Almeida 
20 Outubro 
2004 
 

 
1h/ 
20mn 

  
x  

 
x 
Mozart 

  
x x x 
 

Deslocou-se 
muito em 
palco.  
Linguagem 
corporal e 
gestual. 
Mímica 
teatral. 

 
x 

 
x x 

 
Cartolinas 
coloridas com 
desenhos 
geométricos 
em relevo. 

 
Desenho 
/esquemas. 
Banco/ tripé 
à frente do 
palco. 

 
21 

 
O Mundo à 
escala do 
Átomo. 
Augusto 
Barroso 
17 Novembro 
2004 

 
1h/ 
20mn 

 
x 

    
x 

 
Deslocou-se 
em palco. 

    

1
9

3
 



 

 QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

 

*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt 
Film

e 
Música 

Banda 
desenha

da 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção Obs. 

22 A Ciência e o 
Futuro. 
Filipe Duarte 
Santos 
15 Dezembro 
2004 
 

 
1h/ 
20mn 

 
x 

     
Deslocou-se 
em palco. 

  Entrega de 
prémios 
Despertar 
para a Ciência 
pela Ministra 
da Ciência e 
pelo 
Secretário de 
Estado da 
Ciência. 

 

23 Genes e 
ambiente: do 
super-homem 
ao popeye.  
Manuel 
Sobrinho 
Simões 
16 Fevereiro 
2005 
 

 
1h/ 
30mn 

 
X 
Com 
ima- 
gens. 

 
x 

  
X 
Desenhos 
animado.s 

 
x 

 
 
Deslocou-se 
em palco. 

  
x 

 Analogias, 
exemplos práticos. 
Presidida pelo 
Presidente da 
República Dr. 
Jorge Sampaio e 
presença do 
Secretário de 
Estado da Ciência. 
Entrega de prémios 
Despertar para a 
Ciência. 

 
24 

Os desastres de 
Sofia e as 
estruturas do 
acaso. 
Dinis Pestana 
23 Março 2005 
 

 
1h10mn / 
30mn 

 
X 

     
Deslocou-se 
em palco. 

    

1
9

4
 



 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELOS CONFERENCISTAS 
NOS CICLOS DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 

Dados obtidos a partir da visualização das videogravações das conferências 

 

 
*Apesar de não se tratar de uma estratégia de comunicação foi referido neste quadro o tempo de debate por ser um indicador do interesse que a 
conferência apresentada suscitou no público. 

  
Título da Conf. 

Orador  

Duração 
conferência/ 

Tempo de 
debate* 

ppt Filme Música 
Banda 

desenha
da 

Sentido 
de 

humor 
 

Manobras 
em palco 

Experiências 
Perguntas 
ao público 

 
Instr. de 

interacção 
Obs. 

25 O que é ser 
complexo? 
Rui Vilela 
Mendes 
20 Abril 2005 

 
1h10mn / 
30mn 

 
X 

 
x 

   
x 

 
x  
Linguagem 
gestual e 
corporal 

  
x  
Durante a 
conferência 

  
Transforma o 
complexo em 
simples. Alegria, 
espontaneidade, 
dinâmica  

26 Verde é a 
Química! 
Manuel Nunes 
da Ponte 
18 Maio 2005 

 
50mn / 
5mn 

 
X 

    
x 

 
Deslocou-se 
em palco. 
Linguagem 
gestual e 
corporal 

 
Experiência com 
bola de futebol 
verde. 

 
x  

 Jogo do 
Sportting.  

27 Energia e 
ambiente num 
mundo com 
muita gente. 
Manuel 
Collares 
Pereira 
8 Junho 2005 

 
1h/ 
40mn 

 
X 
Co
m 
Ima- 
gen
s 

    
x 

 
Deslocou-se 
em palco. 

    
Lançamento do 
livro Despertar 
para a Ciência 

 
28 

 
Histórias da luz 
e da matéria. 
Ana Eiró 
14 Setembro 
2005 
 

 
1h10mn / 
10mn 

 
X 

 
x 

    
Deslocou-se 
em palco 

    

1
9

5
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10



 

Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 
 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

06-01-2003 IEN Público 20/21 C/fot. | PB 
Gostaria que houvesse um 
aumento do investimento das 
empresas em Ciência 

A: Clara Barata e Teresa 
Firmino (texto); David 
Clifford (fotografia) 

Entrevista com 
Fernando Ramôa 
Ribeiro 

08-01-2003 IO Lusa OnLine 15:16 – 

 
Ciência: Gulbenkian organiza 
colóquios para despertar vocações 
 

S/A  

09-01-2003 IEN Jornal Notícias 21 S/fot. | PB 
 
A astrónoma Teresa Lago… 
 

S/A  

11-01-2003 IEN 
Expresso / 
Emprego 

06 S/fot. | PB Gulbenkian com colóquios S/A  

13-01-2003 
TV 

RTP1 
/Telejornal 

20:00 – Despertar para a Ciência 
 
P: José Alberto Carvalho 

Notícia em nota de 
rodapé 

13-01-2003 IEN 
Diário de 
Notícias 

18 C/fot.| Cor 
Ciência conta com quatro Públicos 
em Portugal 
 

A: Helena Mendonça  

14-01-2003 IEN 
Diário de 
Notícias 

20 S/fot. | PB 
Despertar para a ciência em 
Lisboa 
 

S/A  

14-01-2003 IO Jornal Digital 11:02 – 

 
Teresa Lago abre ciclo mensal 
Colóquios da Gulbenkian 
começam a «despertar para a 
ciência» 

S/A  

14-01-2003 IEN Público 24 S/fot. | PB 

 
Teresa Lago inaugura ciclo de 
divulgação científica na 
Gulbenkian – 
Estudantes do secundário são os 
principais destinatários 
 

S/A  

14-01-2003 AN Lusa – – 

 
Teresa Lago inaugura ciclo de 
divulgação científica na 
Gulbenkian 
 

S/A  

 
AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  

1
9

9
 



 

Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

14-01-2003 IEN Público 30 S/fot. | PB 

 
Despertar para a Ciência, na 
Gulbenkian 
 

S/A  

16-01-2003 IEN 
Diário de 
Notícias 

22 S/fot. | PB 

 
Viagem ao Laboratório a milhões 
de anos-luz 
 

A: Helena Mendonça  

17-01-2003 TV 
RTP2 
/Magazine 
2010 

19:00 – 
Nova Imagem da Ciência em 
Portugal 

P: Lúcia Cavaleiro 
Vasco Matos Trigo 
 

Declarações de Pedro 
Lynce, Ministro da 
Ciência e Ensino 
Superior 

17-01-2003 

TV 
RTP2 
/Magazine 
2010 

19:00 – Teresa Lago fala da Astronomia 
P: Lúcia Cavaleiro 
Vasco Matos Trigo 
 

Declarações de Teresa 
Lago, Astrónoma 
António Coutinho, 
Investigador 
Alexandre Quintanilha, 
Investigador 
João Caraça, 
Investigador 

19-01-2003 TV 
RTP2 
/Magazine 
2010 

12:00 – 
Nova imagem da ciência em 
Portugal 

P: Lúcia Cavaleiro 
Vasco Matos Trigo 
 

 
Declarações de Pedro 
Lynce, Ministro da 
Ciência e Ensino 
Superior 
 

19-01-2003 TV 
RTP2 
/Magazine 
2010 

12:00 – 
 
Teresa Lago fala da Astronomia 
 

P: Lúcia Cavaleiro 
Vasco Matos Trigo 

 

20-01-2003 IEN Dia 18 S/fot. | PB 

 
Ciclo de Colóquios „Despertar para 
a Ciência‟ 
 

S/A  

28-01-2003 IEN Dia 18 S/fot. | PB 

 
„Despertar para a Ciência‟ 
promove novas reflexões 
 

S/A 
 
 
 

 
AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  

2
0

0
 



 

Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

17-02-2003 IEN 
Público Última 
Hora 

17:48 – 

 
Conferência sobre princípio e 
desenvolvimento da vida amanhã 
na Gulbenkian 

S/A  

18-02-2003 RAD 
Antena 1 /Bloco 
Noticioso 

8:00 – 
Ciclo de Colóquios Despertar para 
a Ciência 

P: Francisco Sena Santos 
 

Declarações de António 
Coutinho, Director do 
Instituto Gulbenkian de 
Ciência 

19-02-2003 RAD 
Antena 1 /Bloco 
Noticioso 

9:00 – 
Ciclo de Colóquios Despertar para 
a Ciência 

P: Francisco Sena Santos 
 

Declarações de António 
Coutinho, Director do 
Instituto Gulbenkian de 
Ciência 
 

20-02-2003 IEN 
Diário de 
Notícias 

20 C/fot. | PB 
 
Vida, essa coisa extraordinária… 
 

A: Helena Mendonça  

 
27-02-2003 

IER 
Primeiro de 
Janeiro 

23 C/fot. | PB 

 
Ciclo Mensal de Conferências 
Científicas na Biblioteca Almeida 
Garrett 
“Despertares” no Porto 

S/A  

19-03-2003 IEN 

 
Jornal de 
Letras 
 

02 S/fot. | PB Colóquios sobre Ciência S/A  

22-03-2003 IEN Expresso 59 
 
C/fot. | Cor 

Agenda S/A  

23-03-2003 TV 
RTP2 
/Magazine 
2010 

12:00 – O percurso de Jorge Calado 
P: Lúcia Cavaleiro / Vasco 
Matos Trigo 

 

25-03-2003 RAD 
Antena 1 /Bloco 
Noticioso 

8:00 – 
Continua Ciclo Despertar para a 
Ciência 

P: Francisco Sena Santos  

25-03-2003 RAD 
Antena 1 /Bloco 
Noticioso 

9:00 – 
Continua Ciclo Despertar para a 
Ciência 

P: Francisco Sena Santos  

12-04-2003 IEN 

 
Expresso 
/Actual 
 

44 S/fot. | PB Ciência: Agenda S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

16-04-2003 IEN Dia 09 S/fot. | PB 

 
Fiolhais e o «Despertar para a 
Ciência» 
 

S/A 
 

 

16-04-2003 IEN 

 
Jornal de 
Letras 
 

39 C/fot. | PB A divulgação da ciência 
A: João Caraça 
 

 

20-04-2003 IEN 
Diário de 
Notícias 

18 C/fot. | PB 

 
Os professores portugueses não 
sabem tratar a ciência por “tu” 
 

A: Helena Mendonça  

24-04-2003 IEN Independente 32/33 C/fot. Cor 
 
O despertar do conhecimento 
 

A: Rosinha Nolasco  

 
29-04-2003 IER 

 
Jornal da 
Madeira 

07 C/fot. | PB Ora então, vamos à vida 
 
S/A 
 

 

20-05-2003 IEN Dia 18 S/fot. | PB 

 
Fernando Barriga no ciclo 
“Despertar para a Ciência” 
„Aventuras das águas do mar nos 
subterrâneos do oceano 
 

S/A 
 

 

22-05-2003 IEN Público 41 C/fot. | PB 

 
Segredos do fundo do mar na 
Fundação Gulbenkian 
 

S/A 
 

 

23-05-2003 IER 
Diário de 
Notícias 
Madeira 

02 C/fot. | PB 
Despertar para a Ciência no 
Madeira Tecnopolo 

A: Gonçalo Nuno Santos  

13-07-2003 TV 
RTP2 
/Magazine 
2010 

12:00 – A vida de Alexandre Quintanilha 
S/A 
 

 

18-07-2003 IEN Público 32 S/fot. | PB 

 
Quintanilha é contra a clonagem 
por razões técnicas e não éticas 
 

A: Ana Carreira  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

01-09-2003 IO 
Sercultura 
Online* 

– – 

 
«A Medicina na era pós-
genómica» – Carmo Fonseca 
 

S/A 
 

 

01-09-2003 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Cérebro e visão: da arte à 
engenharia» - João Lobo Antunes 
(FCG) 
 

S/A 
 

 

15-09-2003 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«A insustentável leveza do saber» 
- João Caraça (FCG) 
 

S/A 
 

 

 
 
15-09-2003 

IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Comunicações móveis: passado, 
presente e futuro» - Carlos 
Salema 
(FCG) 
 

S/A 
 

 

18-09-2003 IEN Público 28 S/fot. | PB 

 
O genoma é como um livro de 
receitas 
 

A: Cláudia Barradas  

19-09-2003 TV 
 
RTP2 / 
Magazine 2010 

19:00  Despertar para a Ciência S/A  

30-09-2003 IER Diário Coimbra 07 S/fot. | PB 

 
Carlos Fiolhais fala de ciência no 
auditório da Reitoria 
 

S/A  

01-10-2003 IEI 
Le Monde 
Diplomatique 

29 S/fot. | PB 

 
Ciência e Tecnologia 
21 de Outubro “Comunicações 
móveis: passado, presente e 
futuro” 
 

S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

01-10-2003 IER 

 
Jornal As 
Beiras 
 

08 S/fot. | PB Ciência em Colóquios S/A  

01-10-2003 REV Artes de Babel* 104 C/fot. | Cor 

 
Comunicações Móveis: Passado, 
Presente e Futuro 
 

S/A  

18-10-2003 IEN 

 
Expresso / 
Actual 
 

61 S/fot. | PB Agenda S/A  

01-11-2003 IO Técnica* _  C/fot. | Cor 
Comunicações Móveis: Passado, 
Presente e Futuro 
 

S/A  

 
 
01-11-2003 

REV 

 
 
Revista Pais e 
Filhos 
 
 

108 C/fot. | Cor Despertar para a Ciência S/A  

04-11-2003 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

«Despertar para a Ciência» 
«A insustentável leveza do saber» 
- João Caraça 
(FCG) 
 
 

S/A 
 

 

04-11-2003 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência» 
«Cérebro e visão: da arte à 
engenharia» - João Lobo Antunes 
(FCG) 
 

S/A 
 

 

06-11-2003 IEI 
Le Monde 
Diplomatique 

29 S/fot. | PB 

 
Ciência e Tecnologia 
18 de Novembro “Cérebro e visão: 
da arte à engenharia” 
 

S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

10-11-2003 IER 
Jornal da 
Madeira 

10 C/fot. | PB 

 
Ciclo de debates continua no 
tecnopolo no próximo dia 21, pelas 
15h 
FCT estende colóquios à RAM 
 

S/A  

20-11-2003 IER Diário do Sul* 21 S/fot. | PB 

 
Sistema de visão artificial aumenta 
autonomia dos cegos 
 

S/A  

21-11-2003 IER Diário Coimbra 15 C/fot. | Cor 

 
„Óculos‟ permitem que cegos 
“vejam” pontos de Luz 
 

S/A  

21-11-2003 

IER 

 
 
 
Diário de 
Aveiro 
 
 
 

09 C/fot. | Cor 

 
 
Óculos‟ permitem que cegos 
“vejam” pontos de Luz 
 
 

S/A  

23-11-2003 TV 

 
RTP2 
/Magazine 
2010 
 

12:00 – 
Penúltimo colóquio «Despertar 
para a Ciência» 

S/A  

29-11-2003 IEN 

 
Diário Notícias 
/Grande 
Reportagem 
 
 

22 C/fot. | Cor Cotações A: João Pombeiro  

18-12-2003 IER 
Jornal da 
Madeira 

06 C/fot. | PB 

 
Desmistificar a engenharia de 
genética 
 

A: Ricardo Caldeira  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 
 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

18-12-2003 IER 
Notícias 
Madeira 

06 C/fot. | PB 

 
Manipulação genética em debate 
na Universidade da Madeira 
Medos e esperanças 
 

A: Duarte Caires 
 
 
 

20-12-2003 REV 

 
Revista Grande 
Reportagem 
 

16:00 C/fot. | Cor O despertar da ciência S/A  

 
 
4-02-2004 

IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«Tempo: Do Big-Bang às 
Descobertas, do Fuso Horário à 
Internet» – Rui Agostinho (FCG) 
 

S/A 
 

 

4-02-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«O Papel dos Mapas na 
Construção de Uma Nova 
Geografia para a Europa» – João 
Ferrão (FCG) 
 

S/A 
 

 

4-02-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«Vénus em Trânsito» – Nuno 
Crato (FCG) 
 

S/A 
 

 

4-02-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«Porque é que as Ciências 
“Moles” são “Moles”» – António 
Hespanha (FCG) 
 

S/A 
 

 
 
 
 
 
 

4-02-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«A Biologia das Emoções» – 
António Damásio (FCG) 
 

S/A 
 

 

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

4-02-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«Uma Viagem ao Mundo dos 
Robots» – Isabel Ribeiro (FCG) 
 
 

S/A 
 

 

4-02-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«Ah! Ah? Ah…!» – Paulo Almeida 
(FCG) 
 

S/A 
 

 

 
 
4-02-2004 IO 

Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«O Mundo à escala do Átomo» – 
Augusto Barroso 
(FCG) 

S/A 
 

 

5-02-2004 IEN Dia 09 C/fot. | PB 

 
Universidade do Porto reuniu 
especialistas para debater o futuro 
da ciência e tecnologia. 
Cativar os jovens estudantes 
 

S/A 
 

 

11-02-2004 IER 
Primeiro 
Janeiro 

24 C/fot. | PB 

 
Ciclo de conferências sobre 
ciência na Universidade do Porto 
A origem e a evolução da vida 

A: Luísa Mateus  

12-02-2004 IEN Dia 09 C/fot. | PB 

 
Ciclo de conferências sobre 
Ciência na Universidade do Porto 
A origem e evolução da vida 
 

S/A 
 

 

12-02-2004 TV 

 
RTP1 / Jornal 
da Tarde 
 

13:00 – Despertar para a ciência 
 
P: João Fernando Ramos 
 

 

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

13-02-2004 IER 
Primeiro 
Janeiro 

02 C/fot. | Cor 

 
Centro de Ciência Viva exibe 
exposição até final do ano 
Viagem ao imenso mundo do 
cérebro 
 

A: Vânia Esteves  

13-02-2004 IER 

 
Primeiro 
Janeiro / Porto 
 

19 S/fot. | PB 
Invicta desperta para a ciência até 
Dezembro 

A: Luísa Mateus  

 
 
14-02-2004 TV 

 
RTP2 
/Magazine 
2010 
 

19:00 – O Porto desperta para a ciência 
P: Vasco Matos Trigo e 
Lúcia Cavaleiro 

 

20-02-2004 IER DN Madeira 03 S/fot. | PB 

 
„Despertar para a ciência‟ aborda 
o poder da palavra 
 
 

S/A  

13-03-2004 IEN Público 34 S/fot. | PB 

 
Carlos Fiolhais fala de ciência com 
batatas e maçãs 
 

S/A  

17-03-2004 IEN Público 38 C/fot. | PB 

 
Carlos Fiolhais „desperta‟ crianças 
para a ciência 
 

A: Tiago Reis  

18-03-2004 IER 
Primeiro 
Janeiro 

22 C/fot. | PB 

 
Carlos Fiolhais esteve no Porto 
para captar os mais pequenos 
para a Ciência 
Despertar as crianças para a física 
 

A: Carla Teixeira  

19-03-2004 IER 
Notícias 
Madeira 

02 S/fot. | PB 

 
Colóquios: Despertar para a 
Ciência 
 

S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

31-03-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«O Papel dos mapas na 
Construção de uma mova 
geografia para a Europa» – João 
Ferrão (FCG) 
 

S/A  

31-03-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«Vénus em trânsito» – Nuno Crato 
(FCG) 
 

S/A  

31-03-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«A Biologia das Emoções» – 
António Damásio (FCG) 
 

S/A  

 
31-03-2004 

IO 
Sercultura 
Online 

– – 

«Despertar para a Ciência 2004» 
«Ah! Ah? Ah…!» – Paulo Almeida 
(FCG) 
 

S/A  

31-03-2004 IO 
Sercultura 
Online 

– – 

 
«Despertar para a Ciência 2004» 
«A Ciência e o Futuro» – Filipe 
Duarte Santos (FCG) 
 

S/A  

16-04-2004 IEN 

 
Semanário 
Económico  
 

36;/ 37 

 
C/ Foto | 
PB 

Um travão à fuga das 'mentes 
brilhantes'  

A: Gisa Martinho   

01-05-2004 TV 
 
RTP2/ 
Magazine 2010 

19:00 
 

_ Despertar Para a Ciência  
Pivot: Lúcia Cavaleiro / 
Vasco Trigo 

 

07-05-2004 IER 

 
Primeiro 
Janeiro  
 

09 

 
C/ Foto | 

PB  
Porto cidade da ciência A: Natacha Lima Reis   

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

10-05-2004 IEN 
Jornal Notícias/ 
Porto 

27 
 

S/ Foto | PB 
 
Teresa Lago explica ciência a 
jovens em ciclo de debates 

S/A  

13-05-2004 IER O Ribatejo  15 
 

S/ Foto | PB 
 

Estudantes de Mação na 
Gulbenkian 

S/A  

17-05-2004 IEN 

 
Jornal 
Negócios 
  

01;/ 24 

 
S/ Foto | PB Engenharia Biomédica vende 

tecnologia 
A: Fátima Rachinhas   

19-05-2004 IER 
 
Diário Coimbra 
  

07 
 

S/ Foto | PB Arte da fuga ao fisco S/A  

26-05-2004 IEN Público  37 
 

S/ Foto | PB 
 

Óculos e palestras para ver 
trânsito de Vénus 

S/A  

 
29-05-2004 

TV 

 
RTP2/ 
Magazine 2010 
 

19:00 

 
 

_ 
“Despertar para a ciência” 
continua a encher a Gulbenkian 

Pivot: Vasco Trigo / Lúcia 
Cavaleiro   

 

02-06-2004 IER 

 
Prime 
Negócios*  
 

21 

 
C/ Foto | 

PB 
Fundação Gulbenkian apoia 
Escola Afonso de Albuquerque 

S/A  

19-06-2004 TV 

 
RTP2/ 
Magazine 2010 
 

19:00 

 
 

_ 
Actualidade da Ciência e da 
Tecnologia 

Pivot: Vasco Trigo / Lúcia 
Cavaleiro   

 

01-07-2004 IEI 
Le Monde 
Diplomatique  

29 
 
S/ Foto | PB 
 

Encontros e colóquios S/A  

09-07-2004 IEN Dia  32 
 

S/ Foto | PB 
 

António Damásio e a 'Biologia das 
Emoções' 

S/A  

12-07-2004 IO Lusa On Line  21:52 

 
 
 

_ 

 
Ciência: Indicadores fisiológicos 
permitem 'detectar' emoções como 
a tristeza 

S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

13-07-2004 IEN 
 
Correio Manhã  
 

14 
 

C/ Foto | 
Cor 

Cientista com casa cheia  A: Carla Marina Mendes   

14-07-2004 IEN Público  35 
 

S/ Foto | PB 
 

A biologia das emoções pode 
ajudar a compreender 
comportamentos éticos 

A: Joana Filipe   

16-07-2004 IEN Semanário  21 
 

S/ Foto | PB 
 

A importância do cérebro A: Marta González   

17-07-2004 TV 

 
RTP2/ 
Magazine 2010 
 

19:00 

 
 

_ 

António Damásio no Ciclo de 
Conferências Despertar para a 
Ciência 

Pivot: Vasco Matos 
Trigo/Lúcia Cavaleiro 

 

 
21-07-2004 

IO 

 
Sercultura 
online  
 

 
- 
 

 
_ 

«Despertar para a Ciência 2004» S/A  

31-07-2004 IEN 
Expresso/ 
Emprego 

03 
 

S/ Foto | PB 
Universidade do Porto apoia 
'Despertar para a ciência' 

S/A  

11-08-2004 REV Nova Gente  

 
71;/ 72;/ 
73;/ 74 

 

 
C/ Foto | 

Cor 
Emoções à flor da pele  S/A  

18-09-2004 TV 
RTP2/ 
Magazine 2010 

18:55 

 
 
 

_ 

 
Maria Isabel Ribeiro é uma das 
poucas doutoradas em 
Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores 
 

Pivot: Vasco Matos 
Trigo/Lúcia Cavaleiro 

 

18-09-2004 IEN 

 
Diário Notícias/ 
Grande 
Reportagem 
 

67 

 
C/ Foto | 

Cor QUA. 21 SET S/A  

20-09-2004 REV Mariana 66 

 
C/ Foto | 

Cor 
 

Despertar para a Ciência S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  

2
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

22-09-2004 IEN 
 
Público/ Local 
 

46 
 

S/ Foto | PB LISBOA S/A  

25-09-2004 TV 

 
RTP2/ 
Magazine 2010 
 

18:45 

 
 

_ 
Conferência ” Despertar para a 
Ciência” 

Pivot: Lúcia Cavaleiro / 
Vasco Trigo 

 

29-09-2004 IER 
 
As Beiras/ 
Escolas 

2 
 

S/ Foto | PB 
Alunos da ETPSICÓ 'à 
descoberta' da escola 

S/A  

07-10-2004 IER Barlavento 35 
 
S/ Foto | PB 
 

Ciência e vida S/A  

13-10-2004 IEN 

 
Público/ Local 
Porto 
 

46 S/ Foto | PB Porto/Reitoria da UP S/A  

13-10-2004 
IER 

 
Diário Coimbra 
 

6 S/ Foto | PB 'Despertar para a Ciência' S/A  

13-10-2004 IEN Dia 21 S/ Foto | PB 

 
Colóquios 'Despertar para a 
Ciência' debate Comunicações 
Móveis 
 

S/A  

14-10-2004 IER Comércio Porto 26 S/ Foto | PB 

 
Comunicações Móveis no 
regresso do"Despertar para a 
Ciência" no Porto 
 

Autor: João Santos    

16-10-2004 TV 

 
RTP2 / 
Magazine 2010 
 

19:00 _ 
Na matemática o resultado de 
cada problema é quase sempre 
uma exclamação 

Pivot: Vasco Matos 
Trigo/Lúcia Cavaleiro 

 

16-10-2004 IEN 
Expresso/  
Actual 

60 

 
S/ Foto | 
Cor 
 

AH! AH? AH...!!! S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  

2
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

20-10-2004 IEN 
 
Público/ Local 

50 S/ Foto | PB HOJE S/A  

09-11-2004 IER Diário Coimbra 6 S/ Foto | PB 

 
“Despertar para a ciência" traz 
neurocientista a Coimbra 
 

S/A  

10-11-2004 IER 
 
Diário Coimbra 
 

8 
 

S/ Foto | PB "Despertar para a Ciência" S/A  

11-11-2004 IER 
 
As Beiras 
 

8 

 
C/ Foto | 

PB 
 

O cérebro no "Despertar para a 
Ciência" 

A: Paula C. Marques   

13-11-2004 

TV 

 
RTP2/ 
Magazine 2010 
 

18:55 

 
 

_ 

Augusto Barroso será o próximo 
orador do ciclo Despertar para a 
Ciência 

Pivot: Vasco Matos 
Trigo/Lúcia Cavaleiro 

 

13-11-2004 IER 
 
Diário Coimbra 
 

8 
 

C/ Foto | 
PB 

Castro-Caldas desvenda mistérios 
do cérebro 

S/A  

20-11-2004 TV 

 
RTP2/ 
Magazine 2010 
 

18:55 

 
 

_ 
Ciclo Despertar para a Ciência 

Pivot: Vasco Matos 
Trigo/Lúcia Cavaleiro 

 

24-11-2004 IEN 
 
Jornal Notícias 
 

2 a 4 
 

C/ Foto | 
PB 

Bolseiros asseguram grossa fatia 
da Ciência 

A: Eduarda Ferreira   

11-12-2004 TV 
RTP2/ 
Magazine 2010 

18:55 
 

_ 
Ciclo “Despertar para a Ciência” 

Pivot: Vasco Matos 
Trigo/Lúcia Cavaleiro 

 

14-20 Dez. 
2004 

IO Urbi et Orbi* _ C/fot. | Cor 

 
Ciclo de Colóquios 
Universidade desperta jovens para 
a ciência 
 

A: Fábio Moreira  

15-12-2004 IEN 
 
Público/ Local 
 

50 
 

S/ Foto | PB LISBOA S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

 
 
15-12-2004 

IER Comércio Porto _ 

 
 
 

_ 

 
 
O futuro do mundo depende do 
sentido crítico da sociedade 
 
 

A: Arminda Rosa Pereira   

10-02-2005 IER 

 
Campeão das 
Províncias* 
 

10 S/fot. | PB Despertar para a Ciência S/A  

12-02-2005 IEN 

 
Expresso / 
Actual 
 

54 S/fot. | cor Na Gulbenkian S/A  

 
17-02-2005 

IER 

 
Primeiro de 
Janeiro 
 

_ S/fot. | PB Conferência «Genes e Ambiente» S/A  

19-02-2005 TV 

 
RTP2 / 
Magazine 2010 
 

18:55 – 
“Despertar para a Ciência” encheu 
a Gulbenkian 

P: Vasco Matos Trigo  

19-02-2005 IEN Jornal Notícias 34 C/fot. | PB 
 
Passatempo favorito aos 16 anos 
é enriquecer o intelecto 

A: Ana Carla Rosário  

21-02-2005 IO 
Tempo 
Medicina 
Online 

– – 

 
Prof. Sobrinho Simões no Ciclo 
«Despertar para a Ciência» 
Os filhos de Popeye e de Olívia 
Palito 
 

S/A  

24-02-2005 REV 
 
Revista Visão 
 

17-19 C/fot. | Cor Sobrinho Simões A: Sara Sá  

24-02-2005 REV 

 
Semana 
Médica* 
 

30 C/fot. | Cor Contador de histórias A: Paula Pereira  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

01-03-2005 IEN 
Ensino 
Magazine* 

16 S/fot. | PB 

 
Curtas & Directas 
UBI e Gulbenkian juntos 
 

S/A  

09-03-2005 IER Diário XXI* 5 S/fot. | PB 

 
UBI propõe „viagem ao mundo dos 
robots‟ 
 

S/A  

09-03-2005 IER 
 
Diário Coimbra 
 

6 S/fot. | PB Despertar para a Ciência S/A  

09-03-2005 IER As Beiras 6 
 
S/fot. | PB 

Rua Larga Ciências Sociais S/A  

16-03-2005 IEN 
Jornal de 
Letras 

2 C/fot. | PB 
As escolhas de… 
Jorge Calado 
 

S/A  

 
18-03-2005 

IEN 

 
Diário 
Económico / 
Dinheiro & Ócio 
 

2 C/fot. | PB 
Conferência 
23, quarta 
Dinis Pestana 

S/A  

19-03-2005 TV 
RTP2 
/Magazine 
2010 

19:00 – 

 
Sessão do ciclo de conferências 
Despertar para a Ciência 
 

P: Vasco Matos Trigo  

23-03-2005 IEN 
 
Público / Local 
 

50 S/fot. | PB HOJE S/A  

23-03-2005 IEN Jornal Notícias 44 S/fot. | PB 

 
Lisboa 
“Despertar para a Ciência” na 
Gulbenkian 
 

S/A  

01-04-2005 IEI 

 
Le Monde 
Diplomatique 
 

29 S/fot. | PB Ciência S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

02-04-2005 IEN 
Público / 
Suplemento 

13/14 C/fot. | PB 
 
[2005 – Ano Internacional da 
Física] 

S/A  

09-04-2005 IER As Beiras 6 C/fot. | PB 
 
Levar a ciência exacta aos mais 
novos 

A: Ana Luísa Barroso  

16-04-2005 IEN 
Expresso / 
Actual 

76 C/fot. | Cor 
 
O que é ser complexo 
 

S/A  

30-04-2005 TV 
RTP2 / 
Magazine 2010 

18:55 – 

 
Rui Vilela Mendes foi o orador do 
despertar para a Ciência, na 
Gulbenkian 
 

P: Vasco Matos Trigo  

 
07-05-2005 

TV 
RTP2 / 
Magazine 2010 

18:55 – 
 
Rui Vilela Mendes orador no ciclo 
despertar para a Ciência 

P: Vasco Matos Trigo  

15-05-2005 
IER Diário Açores 4 S/fot. | PB 

 
“Despertar para a Ciência” chega 
à Universidade 

S/A  

18-05-2005 IEN Público / Local 50 S/fot. | PB 
 
LISBOA 
18hh Verde é a Química 

S/A  

18-05-2005 IER Diário Coimbra 9 S/fot. | PB 
 
“Despertar para a Ciência” 
 

S/A  

04-06-2005 IEN 
Expresso / 
Actual 

60 S/Fot. | Cor 
 
“Despertar para a Ciência” 
 

S/A  

08-06-2005 IEN Público / Local 50 S/fot. | PB 

 
 
18h – Energia e Ambiente Num 
Mundo com Muita Gente 
 

S/A  

01-04-2005 IEI 

 
Le Monde 
Diplomatique 
 

29 S/fot. | PB Ciência S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

18-06-2005 IEN 
Expresso / 
Actual 

60 S/fot. | Cor 
 
Energia e Ambiente 
 

S/A  

26-06-2005 TV 
RTP2 / 
Magazine 2010 

14:00 – 

 
Despertar para a Ciência com 
Manuel Collares-Pereira 
 

P: Vasco Matos Trigo  

20-07-2005 IEN 
Jornal de 
Letras 

25 C/fot. | PB 

 
 
Despertar para a ciência 
 

S/A  

 
21-07-2005 

IEN Público 7 C/fot. | PB 

 
Entre a virtude e a transgressão: 
para que servem as fundações? 
 

A: João Caraça  

12-08-2005 IER 
Jornal do 
Fundão / 
Suplemento 

24-26 C/fot. | PB 
«Há uma abertura muito maior à 
cultura portuguesa» 

S/A 

Entrevista a João Pedro 
Garcia, Director do 
Centro Cultural da FCG 
em Paris 

14-08-2005 TV 
RTP2 / 
Magazine 2010 

14:00 _ Livro “Despertar para a Ciência” P: Suely Costa  

03-09-2005 IEN 
Expresso / 
Actual 

32 C/fot. | Cor 

 
A  plateia às crianças 
Programação do Viriato 
 

S/A  

04-09-2005 TV RTP2 / Consigo 12:00 – 

 
“Histórias de luz e da matéria” na 
FCG 
 

P: Cristina Silva  

14-09-2005 IEN 
Público / Local 
Lisboa 

58 S/fot. | PB 
 
HOJE 

S/A  

18-09-2005 TV 
 
RTP2 / 
Magazine 2010 

14:00 – 
Último colóquio do ciclo “Despertar 
para a Ciência” 

S/A  

01-04-2005 IEI 

 
Le Monde 
Diplomatique 
 

29 S/fot. | PB Ciência S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

19-09-2005 IER 

 
Notícias de 
Famalicão 
 

12 S/fot. | PB 

 
Lusíada participa no Ciclo 
“Despertar para a Ciência” 
 

S/A  

13-10-2005 IER 
A Voz de Trás-
os-Montes 

12 S/fot. | PB 

 
Despertar para a Ciência, no 
Jardim-de-infância 
Porque flutuam as maçãs e as 
batatas não? 
 

S/A  

21-10-2005 IER 
Jornal do 
Fundão 

17 C/fot. | PB 

 
Ciclo de Conferências 
Despertar para a Ciência 
 

S/A  

 
02-11-2005 

IEN 

 
Público / Local 
Centro 
 

64 S/fot. | PB 

 
Equações e linguagens 
(Con)tradicionais 
 

S/A  

02-11-2005 IER 
Diário Regional 
Viseu 

3 
 

C/fot. | PB 

 
Ciclo Contradicionais arranca hoje 
à noite com jam session 
Tabelas periódicas com música e 
malabarismos no Teatro Viriato 
 

S/A  

05-11-2005 IO Cienciahoje.pt – – 

 
Maria de Sousa, Fernando Lopes 
da Silva e Fernando Tomé 
discutem em Paris a investigação 
nas Ciências Biomédicas em 
Portugal 
 

S/A  

06-11-2005 REV 

 
Diário de 
Notícias / 
Notícias 
Magazine 
 

98 S/fot. | Cor 
 
Festas Contradicionais 0% 
 

S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  

2
1

8
 



 

Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

16-11-2005 IEN 24 Horas 14 
 
S/fot. | PB 
 

Jovens e a ciência S/A  

09-01-2006 IEN 
Público / Local 
Centro 

46 C/fot. | PB 

 
A Palestra 
“Viagem pelo mundo dos robots 
móveis” em Viseu 

S/A  

09-01-2006 IER As Beiras 14 C/fot. | PB 
 
Jovens despertam para a ciência 
 

S/A  

 
 
11-01-2006 

IER Diário XXI 5 S/fot. | PB 

 
“Despertar para a Ciência” e 
Seminários de Investigação em 
Ciências da Saúde 
Conferências marcadas para hoje 
na Universidade 
 

S/A  

18-01-2006 IER 

 
Diário Regional 
Viseu 
 

6 S/fot. | PB 
Nanotecnologia vai ser dada a 
conhecer no Viriato 

S/A  

18-01-2006 IER 
As Beiras 
/Escolas 

4 S/fot. | PB 

 
Viseu 
Despertar para a Ciência 
 

S/A  

19-01-2006 RAD 
Antena 1 /Bloco 
Noticioso 

8:00 – 

 
Sobrinho Simões dá conferência 
na Universidade de Coimbra 
 

A: José Guerreiro  

24-01-2006 IER 
Diário Regional 
Viseu 

2 C/fot. | PB 

 
Professores de Matemática 
“lutam” por cada aluno 
 
 

A: José Fonseca  

02-02-2006 IER Diário Coimbra 4 S/fot. | PB 

 
Seminários despertam para a 
Ciência 
“O que é ser complexo?” 

S/A  

AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Tabela do Impacto dos ciclos Despertar para a Ciência nos meios de comunicação 

 

Data 
Suporte 
Media 

Fonte 
Pág./ 
Hora 

Foto Título da Notícia 
Autor [A] 

Jornalista [J] 
Pivot [P] 

Observações 

08-02-2006 IER As Beiras 9 C/fot. | PB 

 
Viseu 
Nanotecnologia em debate 
 

S/A  

14-02-2006 IO Ciênciahoje.pt – – 

 
História da matéria e da luz 
contada em Coimbra 
Ana Maria Eiró em mais um 
“Despertar para a Ciência” 
 

S/A  

15-02-2006 IEN 
Médico de 
Família* 

22 C/fot. | PB 

 
Ambiente influencia mais o 
sucesso do que os genes 
 

S/A  

 
16-02-2006 

IER As Beiras 9 C/fot. | PB 

 
Coimbra 
Despertar para a Ciência 
 

S/A  

06-03-2006 IER 
Diário Regional 
Viseu 

4 S/fot. | PB 

 
Ciclo Despertar para a Ciência 
Conferência no Teatro Viriato 
sobre o “Tempo” 
 

S/A  

09-03-2006 IEN 

 
Público / Local 
Centro 
 

50 S/fot. | PB Diz-se S/A  

23-03-2006 IER 
Jornal do 
Fundão 

17 S/fot. | PB 
 
Viagem ao mundo dos Robots 
 

S/A  

24-03-2006 IER Reconquista* 8 S/fot. | PB 
 
Robots abrem colóquios 
 

S/A  

31-03-2006 IER Reconquista – – 
 
Olhó Robot 
 

A: José Furtado  

 
AN = Agência Noticiosa; IEI = Imprensa Escrita Internacional ; IEN = Imprensa Escrita Nacional; IER = Imprensa Escrita Regional; IO = Imprensa Online; RAD = Rádio;  
REV = Revista; TV = Televisão  
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Listagem das diversas fontes onde foram citados os Ciclos Despertar para a Ciência 
 

 
Jornais Nacionais 

 
Jornais Regionais TV Rádio 

Agências 
Noticiosas 

Imprensa 
Online 

Imprensa 
Internacional 

Revistas 

24 Horas 
 

A Voz de Trás-os-Montes 
RTP1 / Jornal da 
Tarde 
 

Antena 1 /Bloco 
Noticioso 

Lusa  
 

Cienciahoje.pt 
 

Le Monde 
Diplomatique 

Artes de Babel 
 

Correio Manhã 
 
As Beiras 
 

RTP1 /Telejornal  
 

 Lusa OnLine 
Ensino 
Magazine 

 Mariana 

Dia  Barlavento (Jornal Reg. Algarve) 
RTP2 /Magazine 
2010 

  Jornal Digital  Nova Gente 

Diário Económico 
Campeão das Províncias (Jornal Reg. 
Coimbra) 

RTP2 / Consigo   
Sercultura 
Online 

 
Revista 
Grande 
Reportagem 

Diário de Notícias  
 

Comércio Porto    Técnica  
Revista Pais e 
Filhos 

Expresso Diário XXI (Jornal Reg. Beira Interior)    
Tempo Medicina 
Online 

 Revista Visão 

Independente 
Diário Açores    Urbi et Orbi  

Semana 
Médica 

Jornal de Letras Diário de Aveiro       

Jornal de Notícias Diário de Coimbra       

Médico de Família Diário de Notícias da Madeira       

Público Diário Regional Viseu       

Semanário Diário do Sul (Jornal Reg. Alentejo)       

Jornal Negócios Jornal da Madeira       

Semanário 
Económico 

Jornal do Fundão       

 Notícias de Famalicão       

 O Ribatejo       

 Prime Negócios (Jornal Reg.Viseu)       

 Primeiro de Janeiro       

 Reconquista (Jornal Reg. Cast.Branco)       
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ANEXO 11 



 

Viagem 2004 

Na grande barca 
da viagem universal 
quantas viagens acontecem 
para que seja NATAL... 
 
Este ano 
o Natal ―baralhou‖ o calendário 
e para mim,  
e para tantos, com certeza, 
em Janeiro o Natal chegou de novo 
transportado pelo vento, 
que por muito viajar 
sabe muito, sabe muito, 
e me foi levar,  
e nos foi poisar, 
no ciclo de colóquios ―Despertar para a Ciência‖. 
 
E dentro desse barco, dessa viagem 
que ao longo do ano foi acontecendo, 
eu deixei-me cativar 
levado pela curiosidade, 
levado pela magia 
da porta, da janela 
que se abria... 
 
E assim foi acontecendo 
de Janeiro a Dezembro 
sempre em ramos novos poisando: 
espreitámos o cérebro humano 
e o mundo das emoções. 
 
Viajámos pelo tempo 
do Big-Bang às caravelas quinhentistas; 
senti-me bem português 
abraçando a terra inteira 
a África, a Ásia, a América, 
e regressando diferente à Europa: 
era a Internet do tempo 
viajando à sua maneira. 
 
Olhámos o Céu, 
o infinitamente grande, 
o infinitamente pequeno 
e, iluminados pelo rigor 
e pela sabedoria de quem faz ciência, 
e pela magia 
de quem sabe comunicar, 
também sonhámos 
e muitas vezes aconteceu Emoção 
aconteceu Poesia. 
E, como diz o Poeta 
―É pelo sonho que nós vamos‖, 
―É o sonho que comanda a vida‖, 
o sonho deu alma 
à nossa viagem  
e ela continuou: 
voámos pela ficção de outrora, 
robots de hoje, 
que nos podem ajudar 
a viver melhor. 
 
Espreitámos equipas de investigação, 
visitámos laboratórios, 
vimos, 
sentimos, 
aprendemos tantas coisas 
que o tempo não nos deixou tempo 
 

para muitas perguntas fazer  
e as questões para resolver, 
e as perguntas sem resposta 
foram crescendo, 
foram crescendo... 
 
E em toda esta viagem 
nos acompanhou o 
Ah! Ah? Ah...! 
magistral 
de quem descobre, 
e vê 
para lá de um primeiro olhar. 
 
Por isso hoje, 
neste último encontro 
―A Ciência e o Futuro‖ 
quanta esperança: 
que a Ciência 
seja a ponte 
seja a fonte 
seja a estrela 
e Natal 
que invada o dia a dia. 
 
Seja a bússola 
que norteie a sociedade em geral: 
dê humanismo à Medicina, 
sabedoria e visão à Educação, 
equilíbrio à Economia 
grandeza à Justiça; 
e, a cada um de nós 
dê sabedoria  
de saber quem somos, 
que fazemos aqui, 
para onde queremos ir, 
e como queremos ir... 
 
Espero que nesta viagem  
do ―Despertar para a Ciência‖, 
Ciência e Artes 
dêem as mãos, 
conversem, 
se escutem, 
e, sem cada uma deixar de ser quem é, 
na sua especificidade e métodos, 
deixem por momentos a Universidade, 
os Gabinetes, as Bibliotecas, o palco, 
e desçam também à rua... 
Para que a nossa vida 
seja mais inteira 
seja orquestra, 
sinfonia 
de rigor e alegria. 
 
Neste último encontro 
sinto muitas emoções 
e, sobretudo, muita Gratidão 
por todos aqueles que me possibilitaram 
entrar neste barco, 
fazer esta viagem 
de descoberta 
da importância  da Ciência e do seu rigor, 
e ser interpelado 
para o muito que ainda há a fazer  
e que por nós espera. 
 
Por não saber dizer mais nada, 
a todos muito obrigado. 
 

 
Tiago Xavier Prior Rodríguez 

Dezembro 2004 
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