
 
 

CONTRAPONTO  é  um  programa  televisivo  que  propicia  o  debate  entre
pares opostos a fim de que o(a) espetador(a) possa vir a construir a sua própria
opinião crítica. 

O  programa  deste  noite  tem  como  título:  Natureza.  Conservação  e/ou
progresso.

Intervirão duas equipas, uma delas batendo o ponto na necessidade humana
de progredir e de que as pessoas possam satisfazer as suas necessidades mais
essenciais e outra frisando a necessidade de o ser humano manter um equilíbrio
com o planeta embora isto tenha de ser feito a custo de renúncias.

O  programa  é  apresentado  por  Maria  Espantoso  e/ou José  Alegria  que,
como habitual, serão mais um contraponto do programa. 

As três linhas de debate no programa de hoje são:

• Transgénicos.

• Comer carne / vegetarianismo.

• As emissões de CO2 e o aquecimento global

Cada um dos temas serão introduzidos por um breve vídeo:

• Globo News Alerta Transgénicos Setembro 2012 [0:00/2:02]

• Vegetarianismo, saúde ou moda 1/3 [1:16/4:06]

• A farsa do aquecimento global, escândalo de manipulação de informações
[00:00/02:25] 



TAREFAS 

Os(as) apresentadores (as) vão visionar os vídeos e ainda os podem trocar se
acharem outros mais adequados. 

O resto da turma divide-se em dois grupos: 

a) defenderá o uso de transgénicos, a ingestão de carne e julgará o aquecimento
global uma treta. 

b) Defenderá a proibição dos transgénicos, o vegetarianismo e a redução das
emissões de CO2 por parte humana.

Cada  grupo  analisará  as  informações  fornecidas  pelo  sotor  e  elaborará  uma
estratégia  discursiva  que  será  defendida  pelas  pessoas  de  cada  grupo
especializando-se nalguns dos temas. Cada grupo decidirá as personalidades dos
seus  representantes:  ambientalista,  cientista,  político(a),  criadores  de
gado/pecuários,  nutricionista...  bem  como  um  nome  fictício  e  passarão  essa
informação aos apresentadores.

O programa ao vivo está programado para 40/45 minutos.

O Sotor fará um levantamento dos erros que entregará no dia a seguir.

RECURSOS LINGUÍSTICOS

Expressões de opinião: acho que/penso que  --- do meu ponto de vista / cá para

mim/ julgo que 

Objetar: Essa é boa; Nem por sombras! Que asneira, pá!

Qualquer com valor negativo. Não há qualquer indício. 

Expressar uma cifra grande: um monte de mortes, uma data de documentos.

Fazer referência a um facto passado: Aquando a génese dos... naquela altura era

comum...

RECURSOS PARA OS APRESENTADORES

Caros amigos e amigas do Controponto, hoje...
Apresento-lhes o(a) exmº(ª). Senhor(a)... [se for licenciado/a] doutor(a)...]



ANEXO 1 Transgénicos: sim ou não?1

Transgénicos ou organismos geneticamente modificados - OGM - são organismos em que se alterou o código

genético através da introdução de um ou mais genes. O grande desafio das atividades agrárias é conseguir

atingir  o aumento de produção,  produtos de melhor  qualidade e de menor  custo.  Muitos  são os caminhos

percorridos na tentativa de os alcançar, embora sem grande sucesso na globalidade, e o último é o que vem

sendo palmilhado pela engenharia genética através dos transgénicos.

Transgénicos ou organismos geneticamente modificados - OGM - são organismos em que se alterou o código

genético através da introdução de um ou mais genes. Os OGM são fruto da investigação científica, da área da

biotecnologia  ou  engenharia  genética  sendo,  por  isso,  concebidos  em laboratório.  Quando o  resultado em

laboratório é o esperado, estes produtos são produzidos como qualquer outro produto natural.

Sempre que se percorre um novo caminho, o consenso é difícil e surge o confronto e a polémica entre os que

apoiam e só encontram vantagens e os que estão contra e só veem defeitos. No entanto, o importante é não cair

em fundamentalismos e com honestidade, sem sobrepor os interesses económicos aos da saúde pública, testar,

avaliar e decidir sobre aquilo em que vale a pena apostar e o que deve ficar para trás.

Enunciamos agora as principais vantagens e riscos deste tipo de produtos, apresentados por quem os defende e

por quem está contra.

Vantagens:

aumento da produção   
menor custo

aumento de rendimento dos agricultores

maior competição no mercado agrícola

ausência de riscos para a saúde

menor poluição do meio ambiente

Riscos:

diminuição da biodiversidade devido à extinção de espécies

perda de mercado dos produtos convencionais

aparecimento de novas alergias e outras doenças

aparecimento de novos vírus

aumento da resistência aos antibióticos

espírito de lucro acima de tudo

fraco controlo dos estados

 
Entre os riscos e as vantagens enunciados fica o consumidor, que deve exigir regras rígidas de rotulagem e

outros meios de informação para saber o que compra. Sabendo que o risco está sempre presente e que não se

pode travar o conhecimento científico, resta-nos lutar pelo direito à escolha e usufruirmos desse direito de forma

consciente estando, para isso, bem informados.

1Transgénicos: sim ou não?. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-03-06].



ANEXO 2 POR DENTRO DAS FAZENDAS INDUSTRIAIS2

A União  Europeia  já  reconhece as  provas  científicas  de  que  animais  de  produção são capazes  de  sentir

emoções, desde prazer até sofrimento.

Ainda assim, fazendeiros industriais continuam a aprisionar ou acorrentar  milhões de animais em péssimas

condições, tratando-os como máquinas de linha de produção.

Os  fazendeiros  orgânicos  criam  seus  animais  de  acordo  com  as  “cinco  liberdades”,  uma  lista,  com  base

científica, de princípios para animais.  Ela foi estabelecida pelo Conselho para o Bem-Estar dos Animais de

Produção do Reino Unido (UK Farm Animal Welfare Council), segundo a qual os animais devem estar:

1. Livres de fome e sede 

2. Livres de desconforto 

3. Livres de dor, ferimentos e doenças 

4. Livres para expressar seu comportamento natural 

5. Livres de medo e angústia

Os animais nas fazendas industriais não estão em conformidade com nenhum desses itens. Seu sofrimento

incessante é ingrediente de toda carne e laticínios produzidos nas fazendas industriais.

Como as fazendas industriais produzem ovos?

Três quartos de todas as galinhas poedeiras3 são confinados em gaiolas, junto com até outras 90.000 aves.

Uma galinha de fazenda industrial pode ser uma das dez aves confinadas em uma gaiola mínima. Ela nunca

poderá abrir suas asas. Nunca ficará ao ar livre, ou andará ou bicará o solo. A galinha não poderá pôr seus ovos

em um ninho.

Um terço de seu bico é cortado para que não bique as outras galinhas amontoadas à sua volta. A falta de

movimento tornará seus ossos frágeis e quebradiços.

E quanto ao bacon?

Uma porca criada em uma fazenda industrial é contida durante toda sua vida. Aprisionada em um compartimento

ínfimo, não consegue nem se movimentar. Algumas vezes, pode também estar presa por uma corrente curta.

Seus ossos ficam fracos e seus músculos, desgastados. E ela ainda sofre com ferimentos e cortes dolorosos,

além  de  problemas  cardíacos.  A má  qualidade  do  ar  provoca  infeções  pulmonares  e  outros  problemas

respiratórios.

Em muitos países, os porcos de engorda são criados em ambientes internos, em baias superlotadas, imundas,

com piso de concreto ou de tábuas, geralmente com pouca luz natural.

Impedidos  de  se  comportarem  naturalmente,  os  porcos  terminam  frequentemente  mordendo  os  rabos  e

mastigando as orelhas uns dos outros.

Para evitar esse problema, os fazendeiros então cortam seus dentes e rabos. Essas mutilações, geralmente

2 http://www.wspabrasil.org/trabalhoWSPA/animaisproducao/por-dentro-das-fazendas-industriais.aspx
3 Que põem ovos. 



feitas sem anestesia, provocam longo e doloroso sofrimento.

ANEXO 3 Em defesa dos consumidores de carne, parte 1: O ângulo evolucionário 4

Carne é assassinato. Carne vai entupir suas artérias. Carne é um alimento não natural. O homem 

é herbívoro, na verdade. Carne vai te dar câncer. Carne é ruim para o meio ambiente.

É fácil esquecer que estes são os argumentos comuns dispensados contra os consumidores de 

carne. É fácil esquecer que a maior parte do mundo desenvolvido assume que a carne não é 

saudável inerentemente – para a nossa saúde, para o meio ambiente e para os animais. É fácil 

esquecer estas coisas, porque, como Primais que somos, nós estamos imersos na 

literatura e estamos envolvidos ativamente com o que comemos. Por isso, nós entendemos

que o homem evoluiu comendo carne, que a carne é uma parte importante de uma dieta 

saudável e que a produção de carne não tem que ser insustentável, industrializada e este 

monstro que tem se tornado (e que verdadeiramente enriquece as notícias mais negativas). 

Ainda sim, o que o consumidor médio de carne deve dizer em oposição a estas acusações?

Primeiro, quando as pessoas condenam quem come carne, elas não estão criticando diretamente 

quem segue a dieta primal. Eles estão lutando contra uma corrupção pervertida do que os 

verdadeiros consumidores de carne são. Eles vêm estes vídeos impressionantes sobre o 

abate dos animais e assumem que é sempre deste jeito. Você menciona que você consome 

uma dieta rica em gorduras, rica em carne de animais, e tudo que eles vem e um sangue 

contaminado por e.coli nas suas mãos. Você menciona alguma coisa sobre produtores 

locais e animais alimentados a pasto, mas tudo que eles ouvem é o choro imaginado de 

pequenos bezerros prontos para o abate, engordados com milho e soja que poderiam estar 

alimentando crianças passando fome. Você sente o cheiro da gordura chamuscada e o 

perfume cheiroso de um bife sendo grelhado, enquanto tudo que eles conseguem cheirar é o 

excesso de metano liberado pela flatulência das vacas em uma dieta junk food. Agora, eu não 

quero pintar um cenário injusto ou que não seja preciso sobre o clássico ativista anti-carne. Mas o 

fato permanece que muitos deles simplesmente tem uma aversão visceral a ideia de se consumir 

carne. Eles enxergam as condições horríveis das fazendas de criação de gado e não conseguem 

pensar em mais nada. Faz sentido, na verdade, eu me encolho ( e torço o nariz) sempre que dirijo 

por aquelas fazendas de gado confinado em Coalinga,  na I-5 rumo ao norte da Califórnia, por 

exemplo. Se isso é tudo que eles veem, então não posso culpá-los de serem contra o consumo de

carne.

Mesmo assim, ainda é um argumento emocional contra o consume de carne e isso pode ser 

facilmente contornado com fatos reais e consciência. Por definição, um argumento emocional 

rejeita a razão (quando entram em conflito) e busca argumentos que apoiem a emoção. O ativista 

anti carne apaixonado até carrega um arsenal estático de factoides e jargões que soam como 

verdade e combinam bem com a sabedoria convencional. Eles podem parecer sensíveis, mas 

desmoronam diante de um exame minucioso. Meus favoritos pessoais são os argumentos anti 

carne que invocam a evolução humana como justificativa, simplesmente porque eles são tão 

ilusórios e fácil de contornar. 

4 http://primalbrasil.com.br/segunda-com-carne/



ANEXO 4 O aquecimento global é uma mentira5

O aquecimento global é uma mentira. As mudanças climáticas em função da ação do homem são 

mentiras. O buraco na camada de ozônio causado pelo ser humano é uma mentira. A Amazônia 

como pulmão do mundo é uma mentira.

O aquecimento global é uma mentira. As mudanças climáticas em função da ação do homem são 

mentiras. O buraco na camada de ozônio causado pelo ser humano é uma mentira. A Amazônia 

como pulmão do mundo é uma mentira. Mas a gente reluta em se convencer disso pela massiva 

propaganda midiática e porque, como sempre, o ser humano gosta de pensar que tem tudo sob 

controle e prefere acreditar nesta versão do que aceitar que está nas mãos do sol, dos oceanos e 

da natureza. Muitos fenômenos naturais estão sendo supervalorizados em nome de um suposto 

aquecimento global para obtenção de lucro. 

Por exemplo, o aquecimento global estaria derretendo as geleiras e com isso vai aumentar o nível 

dos oceanos e inundar todos nós. Quem nunca ouviu essa bosta? Não tem aquecimento global e 

as geleiras estão em um processo normal e natural. Caso você não saiba, desde que o mundo é 

mundo, as geleiras do planeta oscilam em um esquema de derreter e recongelar novamente. No 

momento elas estão derretendo sim, mas nada indica que elas não voltarão a congelar e é 

impossível que elas derretam por completo.

Só para constar, o nível do mar não está subindo. Ele oscila naturalmente entre meio metro e 

50cm desde sempre, só que muita gente alarmista se aproveita dessa oscilação que poucos 

sabem ser natural e faz um escarcéu. O nível do mar está ótimo, obrigada e já ocorreram 

oscilações enormes, muito maiores que as atuais e ninguém se afogou. Por exemplo, há relatos 

do nível do mar subir 50 metros em cem anos e depois tudo voltar ao normal. O planeta é instável 

e tem suas variantes, que não tem nada a ver com a ação humana. Não faz muito tempo tinha 

uns idiotas se descabelando porque o nível do mar subiu alguns centímetros, mas basta pesquisar

para ver como eventualmente estas coisas acontecem ao longo dos anos. Eventualmente, em 

alguns locais, o mar está entrando nas cidades, mas são locais onde o mar sempre esteve e o 

idiota do ser humano foi lá, tentou aterrar e empurrar o mar de seu local original. O mar não está 

tomando nada, ele só está voltando. Ele sempre volta, é questão de tempo. 

O aquecimento global começou a ganhar forma com a suposta destruição da camada de ozônio 

da atmosfera. Só que esta destruição também é mentira. Faz tempo que a comunidade científica 

SÉRIA sabe que há uma oscilação natural de ozônio na atmosfera, que nada tem a ver como 

spray, eletrodomésticos e cia. Sim, eu sei que o sol está queimando mais hoje do que queimava 

há 20 anos, mas isso se deve ao fato do sol estar mais potente por um fenômeno próprio e não 

porque nossa proteção de ozônio está esburacada. Tanto que outros planetas também estão 

sentindo esse aquecimento, planetas que não tem e nunca tiveram camada de ozônio. 

Você que ainda está apegado ao conceito de aquecimento global deve estar se perguntando 

porque nunca antes na história deste planeta a temperatura subiu tanto. Eu te respondo: quem 

5 http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2013/01/515681.shtml



disse? Há relatos da temperatura subir oito graus em 50 anos e voltar tudo ao normal, basta 

pesquisar que você encontra. E os idiotas sustentáveis fazendo um escarcéu porque concluíram 

que vai subir um ou dois graus em cem anos! BUSQUEM CONHECIMENTO! A temperatura deste 

planeta e de outros do sistema solar está subindo um pouco porque o sol está mais potente, mas 

é um fenômeno estudado, previsto e com data para acabar. Independente totalmente da ação 

humana. 

Sua cidade está mais quente hoje do que estava há 50 anos atrás? O sol está queimando sua 

pele muito mais? Isso não prova aquecimento global. Isso prova que o sol está mais potente. 

Essas oscilações são normais, tanto a nível global como regional. Existem planetas ou cidades 

que sofrem de fenômenos cíclicos a longo prazo com aumento e diminuição de temperatura. Só 

que fenômenos envolvendo um planeta inteiro não duram um ou dois anos, duram mais tempo, 

por isso passam essa falsa sensação de definitivos: há dez anos a temperatura está 

aumentando? Relaxa, faz parte de um ciclo, ela vai cair. 

Só para que vocês vejam como o aumento ou oscilação de temperatura é natural, estudos 

comprovam que outros planetas sem o ser humano também passam por fases de aquecimento. 

Plutão, por exemplo, recentemente passou por uma fase de aquecimento, um fenômeno sazonal. 

Em Júpiter, uma tempestade mexeu de tal forma com o planeta que causou uma alteração 

climática com aumento de dez graus na temperatura média do planeta. Há derretimentos em 

Marte (mantos gelados de dióxido de carbono) ocorrendo em datas que batem com o nosso 

suposto aquecimento global, graças ao aumento da temperatura do sol e não à ação humana. 

E em tempos de código florestal, não custa dar uma pincelada no assunto. Já falamos disso aqui, 

mas não custa repetir: Amazônia pulmão do mundo? Não, foi mal, as grandes responsáveis pelo 

oxigênio do planeta são as ALGAS. Nosso planeta é dominado pelos oceanos, os continentes são

um mero adendo. Você pode cortar toda a floresta amazônica que nós continuaremos a respirar 

numa boa. Aliás, se você cortar, nasce tudo novamente, pois é uma área com muita chuva, ótima 

para plantinhas. E a chuva está lá antes das plantas e não por causa delas (complicado processo 

oriundo do mar). Não chove muito porque tem floresta, tem floresta porque chove muito. Aliás, 

vamos sossegar o botão com essa histeria de desmatar a Amazônia, porque boa parte dela está 

debaixo da água e é praticamente impossível cortar árvores com raízes submersas, ok? 



ANEXO 5 A Poluição do Ar e o Desequilíbrio do Clima6

As Mudanças Climáticas Globais representam um dos maiores desafios da humanidade. 
O efeito estufa é um fenômeno natural indispensável para manter a superfície do planeta 
aquecida. Sem ele, a Terra seria muito fria, cerca de -19ºC. Os gases do efeito estufa são 
capazes de reter o calor do Sol na atmosfera, formando uma espécie de cobertor em 
torno do planeta, impedindo que ele escape de volta para o espaço.

Este fenômeno se torna um problema ambiental, quando a emissão de gases do efeito 
estufa (como o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso), é intensificada pelas 
atividades humanas, causando um acréscimo da temperatura média da Terra, conhecido 
como Aquecimento Global.

O frágil equilíbrio natural do clima foi rompido com a revolução industrial. A temperatura 
global média aumentou 0,74ºC entre 1906 e 2005. Os anos mais quentes ocorreram de 
1995 para cá. Segundo o relatório de pesquisas dos cientistas do IPCC - Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas :

- não restam dúvidas de que o aquecimento do planeta está sendo provocado pela ação 
humana;
- a temperatura média do planeta subirá de 1,8ºC a 4ºC até 2100 (3ºC em média);
- furacões e ciclones terão mais força; 
- as áreas de seca devem se expandir; 
- teremos ondas de calor mais intensas, mais inundações;
- o nível do mar deve aumentar entre 20 e 60 centímetros até o fim do século, sem levar 
em conta os efeitos prováveis do degelo dos polos; 
- metade de todas as espécies animais estarão sob risco de extinção no fim do século 21.

Os países industrializados são os maiores responsáveis pela emissão de gás carbônico 
na atmosfera. A maior parte da degradação foi causada (historicamente) pelos países 
desenvolvidos. Os EUA com 4% da população mundial, são os responsáveis por mais de 
20% de todas as emissões globais de gases do efeito estufa.  

A queima de combustíveis fósseis é a principal causa do aumento da concentração de 
gases de efeito estufa na atmosfera e os impactos do aquecimento global ameaçam as 
florestas. O ambiente quente e seco fica mais vulnerável ao fogo. Se o mundo não for 
capaz de controlar a emissão de gases poluentes, a floresta Amazônica entrará em 
colapso. Grandes porções da floresta se tornarão área de cerrado (processo de 
savanização) e causará uma grande perda de biodiversidade.

Segundo o WWF, "o motor hidrológico da Amazônia tem um grande papel na manutenção
do clima global e regional. A água liberada por plantas na atmosfera e por rios no oceano
influencia o clima mundial e a circulação das correntes oceânicas".

6 http://www.natureba.com.br/aquecimento-global.htm

http://www.ipcc.ch/


Em média, cada americano é responsável pela emissão de cerca de 22 toneladas de 
dióxido de carbono por ano, de acordo com as estatísticas das Nações Unidas, um 
número per capita muito maior do que em qualquer outra nação industrializada, onde a 
média de emissão é de 6 toneladas de dióxido de carbono por pessoa.

Aumento recorde da temperatura, derretimento de geleiras, elevação do nível dos 
oceanos ameaçando cidades próximas ao nível do mar, desertificação, maior número de 
incêndios florestais, o aumento da força e da frequência de tufões, ciclones e furacões 
devido ao aquecimento das águas dos oceanos (como o Katrina que destruiu Nova 
Orleans), entre outras evidências.  

O aquecimento fez diminuir em 20% a calota polar Ártica nas últimas 3 décadas.
A ilha Groelândia vem perdendo gelo para o mar em volume elevado e as rachaduras vêm
desestabilizando parte das geleiras.

Blocos de gelo do tamanho de pequenos países têm se desprendido da Antártida.
O verão de 2003 na Europa foi o mais quente dos últimos 500 anos e ocasionou milhares 
de mortes atribuídas ao calor 



ANEXO 6 GRÁFICAS ESTATÍSTICAS

Contribuição dos gases do “efeito estufa” para o aquecimento global em 2000  
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