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1 - INTRODUÇÃO 
 

 A trajetória que percorremos durante nossa vida profissional, pessoal e 

acadêmica é refletida nas escolhas que fazemos. O nosso interesse pela temática 

ambiental não é recente. Teve inicio já durante o curso de graduação em Ciências 

Biológicas e foi se aprimorando no decorrer de nossa história profissional.  

Em nosso trabalho de mestrado optamos por relacionar o tema ambiental com o 

trabalho que desenvolvíamos na época como Técnica em Assuntos Educacionais na 

Divisão de Ensino Superior no MEC (Representação de São Paulo), realizando uma 

pesquisa que procurava identificar como a temática ambiental era trabalhada nos cursos 

de licenciatura, aprofundando a investigação nos cursos que tinham inserido a disciplina 

Educação Ambiental nos currículos (SILVA, 2000). 

Com o interesse pelo ingresso de doutorado no final de 2002, resolvemos 

continuar a pesquisa com Educação Ambiental (EA), uma vez que havíamos 

aprofundado estudos na área, participado de congressos e outras reuniões científicas, e 

ministrava uma disciplina de pós-graduação denominada “Educação Ambiental 

Formal”. Então, associando nossa experiência profissional e acadêmica com o interesse 

especial pela TV Escola, optamos por escolher como objeto de estudo a programação de 

Meio Ambiente do programa. 

O interesse pela TV Escola surgiu desde o início de sua programação, em 1996, 

quando trabalhávamos na Representação do MEC. Embora não correspondesse 

especificamente ao nosso trabalho (ensino superior), já colecionávamos as revistas do 

programa (quando vinham para divulgação na Delegacia) e nos interessávamos pela 

grade de programação, pois na época era também professora de Ciências de 5ª a 8ª série 

em uma escola municipal, no período noturno. Acompanhamos a chegada do kit de 

captação e gravação do programa na escola sendo que a antena parabólica foi roubada 

na primeira semana. Ficamos, então, com o videocassete e a televisão. Nas nossas aulas 

utilizávamos vídeos de nosso acervo pessoal, adquiridos em coleções de bancas de 

jornal (ex. Superinteressante, Aventura Visual), e de locadoras, que também era 

utilizado por outros professores. 

A escolha do tema desta pesquisa reflete, ainda, nossa preocupação com os 

seguintes aspectos: necessidade de formação do professor para o trabalho com a 

temática ambiental, ressaltando a importância do enfoque crítico e interdisciplinar do 

tema, e adaptação da escola à utilização de recursos áudio-visuais, seja para a 
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capacitação docente, seja como recurso didático. Pela experiência pessoal com filmes 

como aluna e professora, sabemos das dificuldades de utilização do recurso em um 

processo participativo e dialético. Geralmente o recurso do vídeo era utilizado às sextas-

feiras, quando havia poucos alunos, ou em substituição a uma aula expositiva, sem gerar 

discussões posteriores. 

Outro aspecto que nos preocupa é que as conquistas da EA no campo científico e 

acadêmico não têm encontrado paralelo na inserção da EA na educação básica. Dessa 

forma, permanece o desafio de introduzir a questão ambiental não apenas como 

conteúdo, mas também como prática reflexiva, crítica e transformadora. 

Nesta investigação, realizamos uma pesquisa qualitativa tendo como objeto de 

estudo a programação de meio ambiente da TV Escola, buscando identificar as 

possibilidades e limites para a educação ambiental escolar, por meio da análise das 

concepções. 

O programa TV Escola foi criado pela Secretaria de Educação a Distância do 

MEC, destinado a contribuir para a formação, aperfeiçoamento e valorização dos 

profissionais da educação e melhorar a qualidade de ensino na escola pública. É um 

canal exclusivo, via satélite, que opera em caráter definitivo desde março de 1996. Os 

programas devem ser gravados em fitas VHS pela escola, que poderá selecioná-los de 

acordo com seu projeto pedagógico e organizar a videoteca para utilização por 

professores e alunos. Destina-se prioritariamente à capacitação de professores, embora 

também possa ser transmitida aos alunos. A programação é distribuída entre todas as 

disciplinas do ensino fundamental e médio e entre os temas transversais, no qual inclui 

o meio ambiente. 

Temos conhecimento que o recurso do vídeo utilizando fitas VHS está sendo 

substituído aos poucos por DVDs. No entanto, este trabalho busca analisar a 

programação, ou seja, os filmes, e não a tecnologia utilizada para sua apresentação e 

reprodução, muito embora não prescinda dela.  

Considerando que a programação da TV Escola é um material que se encontra 

disponível para uso na escola pública, entendemos que mereça uma atenção especial em 

nossas pesquisas, uma vez que os materiais que se usa como recurso didático expressam 

valores e concepções a respeito de seu objeto.  

Ao realizarmos uma pesquisa sobre os trabalhos já desenvolvidos sobre o 

programa e visitar algumas escolas da região, percebemos que a TV Escola é pouco 

utilizada no nosso município da forma como foi concebida. No entanto, a visita à FDE 
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(Fundação para o Desenvolvimento da Educação), em meados de 2003, para a obtenção 

das fitas, também revelou que existia uma estrutura montada no Estado para a captação 

e utilização do recurso. O órgão também possui todo o acervo dos programas da TV 

Escola desde o seu início, e podem ser solicitadas cópias por Diretorias de Ensino e 

escolas, o que possibilitou a obtenção dos programas para esta pesquisa. Na 

oportunidade, entrevistamos pessoas que trabalham com a TV Escola desde o seu inicio 

e que se mostraram bastante entusiasmadas com o programa. 

Também temos verificado em alguns cursos de formação e na apresentação de 

trabalhos em congressos que, embora a TV Escola não seja na maioria das vezes 

utilizada da maneira que se propõe (programas sendo gravados na escola e utilizados na 

formação docente) muitos professores recorrem aos filmes de sua programação como 

recursos didáticos e o programa é conhecido por praticamente a totalidade dos 

professores. 

Outro fato importante é que as pesquisas realizadas sobre a TV Escola, que serão 

discutidas no próximo capítulo, demonstram que o programa é mais utilizado em 

regiões com pouco acesso a outras fontes de conhecimentos, como cidades do interior 

(inclusive de São Paulo) e nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Além disso, a 

intenção de centrar o estudo na programação (focando uma área do conhecimento) 

representa um diferencial em relação às pesquisas já existentes, que, na sua maioria, 

estão focadas na quantidade de escolas que usam ou não o recurso ou na forma como o 

utilizam. 

Em nenhum momento desejamos que nosso trabalho fosse apenas o 

cumprimento de uma exigência do curso de doutorado. Neste sentido, entendemos que 

nossa investigação pode contribuir não apenas no aspecto teórico da produção de 

conhecimento, mas também com interesses práticos e metodológicos.   

Partindo do fato de que “agrupam-se sob a denominação Educação Ambiental 

atividades muito variadas, tanto em conteúdo como em valores” (KRASILCHIK, 1986) 

esta investigação busca identificar as concepções de EA que   prevalecem sobre a 

amostra analisada, ou seja, como o MEC concebeu seus programas de Meio Ambiente 

para a capacitação docente.  

Uma vez que identificamos a existência de diferentes concepções estamos 

indicando a inexistência de um consenso ou uma homogeneidade das práticas que se 

intitulam como sendo de EA. Neste sentido, esse trabalho parte do princípio de que é 

importante identificar concepções de EA de livros, materiais didáticos, vídeos, filmes, 
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programas de televisão, entre outros. Uma vez que se conhece a concepção 

predominante de um determinado material é possível decidir sobre seu uso e formas de 

apropriação e re-significação em diferentes contextos.  

Entendemos que apresentamos também contribuições para o conhecimento 

existente da área, uma vez que a grande maioria das pesquisas sobre concepções de EA 

procura identificá-las no discurso de professores, alunos e outros atores sociais e 

raramente em materiais didáticos, como descreveremos no capítulo 4. 

Como interesse prático, pretendemos contribuir para a produção de materiais 

didáticos de Educação Ambiental que possam englobar dimensões que representem a 

complexidade da situação ou problemática ambiental que está sendo apresentada. 

Observamos nas pesquisas de Carvalho, L. (1989), Pelicioni (2002) e Souza (2004), que 

os professores entrevistados indicaram como uma das principais dificuldades a falta de 

disponibilidade de recursos didáticos na área. Embora em 1989, essa falta de recursos 

era um fato, essa não era a realidade no ano de 2002 e 2004, conforme podemos 

observar na quantidade de materiais impressos coletados para avaliação em Trajber e 

Manzochi (1996), e audiovisuais (programas de vídeo e televisão, CD Rom e sites da 

Internet) em Costa e Trajber (2001). Além disso, a programação de Meio ambiente da 

TV Escola já estava no ar há vários anos.  

Dessa forma entendemos que, ou os materiais produzidos não têm chegado 

efetivamente às escolas de ensino fundamental e médio, ou os que chegam não atendem 

às necessidades formativas e de sala de aula dos professores. Neste sentido, pesquisas 

que analisam os materiais didáticos e apresentam orientações para futuras produções 

continuam sendo necessárias. Além disso, pretendemos contribuir com a melhor 

utilização de recursos audiovisuais no universo escolar, particularmente no ensino de 

Ciências e na Educação Ambiental. 

Ressaltamos que, não obstante a quantidade de materiais didáticos produzidos na 

área de meio ambiente e que buscam atuar na educação formal e não formal, a 

quantidade de trabalhos de avaliação desses materiais é pequena. Nesse sentido, o 

Instituto Ecoar para Cidadania realizou dois trabalhos de grande importância que 

analisou um conjunto de materiais impressos (TRAJBER & MANZOCHI, 1996) e de 

materiais audiovisuais (COSTA & TRAJBER, 2001). 

No que se refere aos materiais audiovisuais o objetivo do trabalho de COSTA & 

TRAJBER (2001) foi “a partir de uma análise aprofundada, apontar caminhos e 

diretrizes que possam contribuir para a elaboração de novos materiais” (p. 14). 
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 Esta pesquisa, embora também procure contribuir para subsidiar a elaboração de 

novos materiais, procura focar a análise sobre os materiais “escolhidos” e, 

principalmente, os produzidos pelo Ministério da Educação, referentes à questão 

ambiental, para serem veiculados em seu canal de televisão educativa. Outro diferencial, 

é que tais programas são destinados primordialmente à capacitação docente.   

Quanto aos aspectos metodológicos, o trabalho do Instituto Ecoar analisou um 

conjunto de 35 vídeos, no ponto de vista semiótico, um outro conjunto de 34 vídeos sob 

o ponto de vista pedagógico e 30 programas de televisão sob o ponto de vista da 

linguagem.  

Nesse sentido, entendemos que esta investigação apresenta também 

contribuições metodológicas para a análise de materiais audiovisuais, uma vez que 

propõe uma tipologia específica para análise de materiais de EA e apresenta inovações 

na forma de transcrição dos filmes, uma vez que, conforme ressaltam Vanoye & Goliot 

Leté (1994) a descrição exaustiva de um filme para análise é um mito, uma vez que a 

natureza da pluralidade do veículo não possibilita uma total “reprodução verbal”. Neste 

sentido, as formas de transcrição do áudio e escolha das imagens orientou-se pelas 

características e objetivos da pesquisa. 

A partir das reflexões expostas, o problema que motiva e orienta esta pesquisa 

pode ser expresso na seguinte pergunta: Quais são as concepções de Educação 

Ambiental que permeiam a programação da TV Escola dentro do tema e quais 

elementos poderiam ser incorporados a materiais didáticos no sentido de uma EA 

Crítica? 

Na busca da identificação dessas concepções, os seguintes questionamentos 

orientam esse trabalho: Quais os aspectos da questão ambiental que são abordados com 

mais freqüência nessa programação? Como se caracterizam os programas? De que 

forma são apresentadas as relações ser humano-meio ambiente? Quais e como as 

questões controversas permeiam a programação? As dimensões éticas e políticas da 

questão ambiental estão presentes nos filmes? Qual a visão de Ciência e Tecnologia 

apresentada? Quais as propostas metodológicas que são apresentadas aos professores? 

É importante ressaltar que o objeto do estudo encontra-se no contexto de uma 

televisão educativa sob responsabilidade do governo federal e com função primordial de 

capacitação docente. Nesse sentido, a inserção da programação de Meio Ambiente não 

surge como uma ação isolada e sim em um contexto que partiu da concepção de Meio 

Ambiente expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  
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Tendo em vista as questões propostas, os seguintes objetivos norteiam este 

trabalho: 

  

- Traçar um percurso histórico da TV Escola e identificar a estrutura do programa no 

Estado de São Paulo; 

- Identificar as principais características dos programas nacionais de Meio Ambiente 

exibidos pela TV Escola de 1996 a 2002; 

- Identificar as concepções predominantes de Educação Ambiental nos programas de 

Meio Ambiente produzidos pelo MEC;  

- Apresentar contribuições teóricas e práticas para a análise de programas 

audiovisuais, especificamente da área ambiental; 

- Apontar diretrizes e sugestões para produção, seleção e utilização de materiais 

didático, especialmente audiovisuais, sobre a questão ambiental. 

 

Embora considerando a importância dos conceitos transmitidos, esta 

investigação não pretende centrar-se na análise dessa dimensão (quantidade e qualidade 

dos conceitos) por considerar que não possibilitaria a identificação das concepções de EA 

presentes na programação, embora possamos destacar alguns aspectos mais relevantes 

referentes a esse tópico.  

Para identificar as concepções de Educação Ambiental presentes na 

programação selecionamos alguns elementos que se tornaram presentes e chamaram a 

atenção tanto no aprofundamento teórico como na análise exploratória dos vídeos. Estes 

foram agrupados em cinco dimensões de análise: relação ser humano/meio ambiente, 

Ciência e Tecnologia, valores éticos, política, e atividades sugeridas aos professores. 

Esses elementos em conjunto nos permitiram inferir as concepções de Educação 

ambiental presentes na programação, a partir de uma tipologia elaborada para tal 

finalidade. Tal tipologia pretende identificar a principal característica da EA expressa 

nos filmes analisados e o caminho a ser traçado que busque englobar as características 

de uma Educação Ambiental Crítica.  

Para o aprofundamento teórico da pesquisa diferentes caminhos tornaram-se 

possíveis: estudos sobre educação a distância, sobre televisão e educação, formação de 

professores e novas tecnologias, passando por estudos de linguagem e comunicação. No 

outro eixo, tínhamos toda a reflexão teórica em educação ambiental.  
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Embora levando em conta a importância de todos esses referenciais, procuramos 

centrar nos objetivos da investigação, focando nossa pesquisa bibliográfica nos 

trabalhos referentes à educação ambiental e nas pesquisas sobre televisão e educação, 

priorizando o ensino de Ciências e Meio Ambiente. Realizamos, também, um 

levantamento histórico a partir do surgimento da TV Escola e das pesquisas realizadas 

referentes a esse recurso.   

Este trabalho está estruturada em oito capítulos. Neste primeiro fizemos uma 

introdução, bem como destacamos o problema da pesquisa, seus objetivos e 

justificamos a importância da investigação. 

No capítulo 2 apresentamos o programa TV Escola, seus fundamentos, histórico, 

estrutura da programação e um mapeamento das pesquisas realizadas sobre o canal. 

Em continuidade, no capítulo 3 discutimos os referenciais sobre a televisão no 

ensino, apresentando uma comparação entre a televisão educativa e comercial, 

discutindo as concepções de Ciência veiculadas pela televisão e priorizando os trabalhos 

que focalizam as diferentes formas que a temática ambiental ganha o espaço televisivo.  

No capítulo 4 apresentamos, em uma perspectiva histórica, as formas que EA 

tem se institucionalizado na política educacional brasileira, discutindo as diferentes 

concepções de EA, os fundamentos da Educação Ambiental Crítica e os desafios da 

formação docente frente à temática.  

No capítulo 5 os caminhos metodológicos são descritos e no seguinte 

apresentamos e discutimos detalhadamente os resultados da análise. 

Uma vez que buscamos realizar esta pesquisa em uma visão propositiva, 

apresentamos algumas contribuições para a produção e utilização de programas 

audiovisuais na área ambiental no capítulo 7 e encerramos com as considerações finais 

no capítulo 8.  
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Capítulo 2 

O PROGRAMA TV ESCOLA 
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2.1 - Histórico e descrição do programa 

 

Luz! Ação! A TV Escola está no ar! 

Com esta frase de capa era editada a primeira Revista da TV Escola, que foi 

lançada juntamente com o início da programação em caráter experimental, em setembro 

de 1995. 

Conforme já abordado, a TV Escola é um canal de televisão, via satélite, 

destinado exclusivamente à educação, que entrou no ar, em caráter definitivo, em todo o 

Brasil, em 4 de março de 1996.  

Em junho de 1995 o Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 694/95, 

definiu o que seria o “kit tecnológico”: uma televisão, um suporte, um aparelho de 

videocassete, uma antena parabólica e dez fitas de vídeo VHS. A distribuição seria, 

inicialmente, para todas as escolas com mais de 250 alunos e, posteriormente, para 

aquelas com mais de 100 alunos. Os recursos para a aquisição dos kits foram 

distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para as 

Unidades Federadas.  

Ao ser lançada, em 1995, a TV Escola era uma atribuição da então Secretaria de 

Desenvolvimento, Inovação e Avaliação Educacional – SEDIAE. Em maio de 1996, a 

estrutura do MEC foi alterada e a SEDIAE foi extinta sendo criada a Secretaria de 

Educação a Distância – SEED, que se tornou responsável pelo programa e por outros 

relacionados à Educação a Distância (EAD), como o pró-formação, os cursos superiores 

a distância, entre outros. 

Segundo a página do MEC na Internet1, seus principais objetivos são “a 

capacitação, atualização, aperfeiçoamento e valorização dos professores da rede pública 

de Ensino Fundamental e Médio e o enriquecimento do processo de ensino-

aprendizagem”. De acordo com o Relatório da TV Escola 1996 – 2002 (BRASIL, 

2002b), a partir desses objetivos gerais o programa tem os seguintes objetivos 

específicos: 

- permitir ao professor gerenciar seu próprio desenvolvimento profissional; 

- oferecer aos diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos um acervo educativo 

capaz de dar-lhes autonomia na elaboração de propostas de aperfeiçoamento continuado 

de seu pessoal docente; 

                                                           
1 www.mec.gov.br, consultada em 20/02/2005. 
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- contribuir para a preparação e o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas, ricas, 

contextualizadas, interdisciplinares, prazerosas; 

- desafiar os gestores a incorporarem a tecnologia nos processos de gestão da escola e 

da sala-de-aula; 

- implementar uma proposta de pedagogia da imagem, que se caracteriza pelo uso da 

imagem não como simples ornamento, mas como uma forma de linguagem, de 

comunicação, gerando leitura, decodificação, descoberta, aprendizagem; 

- incentivar as universidades e instituições de formação de nível médio e superior a 

inserirem os recursos da TV Escola nos processos de formação de professores; 

- auxiliar o professor na construção de atividades de aceleração e de recuperação de 

estudos, que possam ser utilizadas pelos alunos, inclusive de maneira independente; 

- revitalizar a biblioteca, transformando-a num centro de recursos multimídia, na 

perspectiva de que a integração das diferentes mídias enriquece a formação do 

indivíduo; 

- inovar a maneira de avaliar os alunos, usando o vídeo como fato gerador e um recurso 

interdisciplinar que orienta a construção do conhecimento e instiga o aluno a explorar, 

experimentar e expressar-se diretamente; 

- facilitar a integração entre escola e comunidade, tornando-as parceiras na 

implementação do programa e na apropriação de seus benefícios. 

Segundo Coutinho (2003) a TV Escola surgiu como “uma forma de superar as 

grandes lacunas da educação brasileira, com uma preocupação com a equidade na 

educação, quando pretende que todos tenham acesso a informações, ao conhecimentos e 

aos saberes” (p. 86).  

A partir de 2001, a TV Escola passou a ser transmitida também pelo sistema 

digital, em parceria com as operadoras DIRECTV (canal 237), SKY (canal 26) e 

TECSAT (canal 4). Os programas precisam ser gravados pelas escolas em fitas 

videocassete para posterior utilização. 

Como material de apoio, as escolas recebiam os Cadernos da TV Escola, as 

Séries de Estudo e também a Revista da TV Escola que, além de outros aspectos, 

apresenta os destaques da programação de cada área, com sugestões de atividades, e 

inclui a Grade de Programação do Bimestre.  

A Revista da TV Escola já se encontra no número 35. Até o primeiro semestre 

de 2003 a periodicidade da revista era bimestral. No ano de 2004 houve uma publicação 

semestral (nº 34/35, Janeiro a Junho de 2004), e a partir de então foi descontinuada. 
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Os Cadernos da TV Escola publicados tiveram os seguintes temas: Escola 

Hoje, Livros etc, Viagens da Leitura, Conversa com o Professor (Ciências, Matemática, 

Língua Portuguesa, Diários/Projetos de Trabalho, Deficiência física/mental, Convívio 

Escolar, História/Geografia/Ciências/ Artes, Trama do Olhar, Português 1 e 2, Índios 

do Brasil 1, 2 e 3, Idade do Brasil 1 e 2, Direitos Humanos, Manual de Recepção da TV 

Escola, Múltiplas inteligências na prática escolar, Educação Especial, 500 anos Brasil 

Colônia na TV, Vendo e Aprendendo vol. 1 a 11. 

As Séries de Estudos publicadas foram: Perspectivas da Educação a Distância, 

TV da Escola, Construindo a escola cidadã, TV e Informática na Educação, Reflexões 

sobre a educação no próximo milênio, Educação do Olhar 1 e 2, Ensino fundamental 1 

e 2, 2 anos da TV Escola, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, 

Mediatamente, Informática e Formação de Professores 1 e 2, Projetos e Ambiente 

Inovadores e Um olhar sobre as escolas.  

Cabe ressaltar que esta vasta publicação, tanto dos cadernos como das séries, 

ocorreu prioritariamente nos anos de 1998 a 2000, ocasião em que se concentraram os 

maiores investimentos no programa TV Escola.  

O material de apoio também sofreu alterações em seu formato. As primeiras 

revistas eram editadas em branco e preto e, com o tempo, passaram a ser editadas em 

cores. A grade também aumentou de tamanho, ganhou cores vivas e passou a incluir 

algumas ilustrações e destacar alguns programas. 

Segundo pesquisas realizadas, algumas escolas utilizam o programa como 

material de apoio, enquanto que para outras é um recurso que permanece ocioso. Em 

junho de 1998 foi publicada uma edição especial da revista da TV Escola (2 anos de TV 

Escola – BRASIL, 1998b), que apresenta três pesquisas que tinham sido realizadas 

desde a sua implantação.  

A primeira pesquisa estruturada nacionalmente foi realizada entre março e abril 

de 1997 pelo Núcleo de Estudos e Políticas Públicas da UNICAMP. Esta pesquisa 

demonstrou que 61% das escolas que tinham o kit de equipamentos instalado e 

funcionando gravavam a programação da TV Escola.  

Ainda em 1997, foi feita uma segunda pesquisa, de natureza essencialmente 

qualitativa para avaliar o uso e impactos da TV Escola no universo escolar, realizada 

pelo Centro de Avaliação da Fundação CESGRANRIO, do Rio de Janeiro. Essa 

investigação concentrou-se em um pequeno número de escolas, selecionadas por já 

desenvolverem um trabalho com a TV Escola, e demonstrou que a realidade social e 
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cultural em que a escola está inserida é fator determinante e, no interior da escola, o 

professor tem um papel estratégico no acolhimento ou recusa da TV Escola revelando 

que, quanto mais o professor domina a “cultura do vídeo” e quanto mais ele for 

capacitado a usar a tecnologia da televisão como instrumento pedagógico, maior será o 

sucesso do Programa em sua escola (BRASIL, 1998b). Os pesquisadores constataram 

que, embora haja uma boa parcela de professores que se sintam ameaçados e temam os 

efeitos dessas inovações sobre a realidade e sobre o próprio papel do professor, é grande 

o número dos que estão abertos a mudanças, às novas possibilidades de capacitação 

profissional, às formas de gestão escolar centradas na autonomia, às novas linguagens e 

às ações cooperativas e comunitárias para partilhar conhecimentos. 

A terceira pesquisa, realizada entre outubro de 1997 e fevereiro de 1998 pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (Fipe/USP), constatou que a TV 

Escola tornou-se um dos programas do MEC mais conhecidos entre os professores.  

A pesquisa de Draibe e Perez (1999) avaliou, em âmbito nacional, o processo de 

implementação da TV Escola. Destaca que, embora concebido prioritariamente como 

um programa destinado à capacitação docente, a TV Escola é mais usada com alunos do 

ensino básico. Quanto às disciplinas, os dados de 1998 demonstram que a programação 

mais utilizada era a de Ciências, seguida por História, Geografia e Meio Ambiente 

(grifo nosso). As principais dificuldades apontadas para a implementação do programa 

foram: falta de funcionários, falta de tempo para realização das tarefas de gravação, 

problemas técnicos nos aparelhos, falta de um local próprio para a instalação dos 

aparelhos e a inexistência de um horário na jornada do professor para assistir aos 

programas. 

Dessa forma, observa-se que, não obstante aos objetivos importantes e ousados 

do MEC, o programa TV Escola não teve o alcance desejado. 

O programa foi concebido de forma que os professores tivessem autonomia para 

gerenciar sua formação continuada. Os programas precisam ser gravados de acordo com 

o interesse e, não obstante a existência de programas específicos de capacitação, a 

maioria dos programas pode ser utilizada como recurso didático em sala de aula. O 

programa não prevê tutores, mediadores, coordenadores dessa capacitação, deixando 

essa responsabilidade a critério da unidade escolar ou das secretarias de educação.  

Concordamos com Toschi (2003) de que “a EAD ultrapassa a disposição de 

materiais instrucionais ao seu usuário, sendo o atendimento pedagógico de importância 

fundamental, devendo ocupar lugar central no processo” (p. 100). A pouca utilização da 
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TV Escola reflete que houve uma falha nesse sentido, ou seja, a necessidade de pessoas 

ou órgãos responsáveis pelo atendimento pedagógico. 

Com o diagnóstico inicial da baixa utilização da TV Escola o MEC ofereceu em 

2000, a partir de um convênio da Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) com 

a UniRede2 um curso de extensão denominado “TV Escola e os desafios de hoje”. O 

curso foi ministrado em sistema presencial e a distância, sob responsabilidade da UnB e 

com a participação de mais 10 universidades do consórcio. Em São Paulo, o curso foi 

coordenado pela Secretaria de Educação do Estado e pela UNICAMP e foi ministrado 

para professores, coordenadores e diretores de escolas públicas3. 

É importante ressaltar nesse histórico que, em 2003, no primeiro ano da nova 

gestão do governo federal, houve “boatos” de que o programa poderia ser extinto. Após 

o segundo semestre de 2003, as revistas passaram a não ser mais editadas e muitas 

vezes a grade de programação não chegava nas escolas, embora estivesse sempre 

disponível via internet. O Guia de Programas que era editado todo final de ano, não foi 

editado ao final de 2003 e de 2004. Quanto à programação desse período, era 

constituída em sua maior parte de reprises.  

No entanto, no final de 2004 foi publicado o nº 34/35 da revista, agora com 

periodicidade semestral, e contendo a grade de programação do semestre. Foram 

também lançados pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação, 

no primeiro semestre de 2005, o Guia de Programas de 1996 a 2004 e o livro 

“Integração das Tecnologias na Educação” (BRASIL, 2005b), que traz artigos de 

pesquisadores importantes da área, além de destacar a experiência do programa Salto 

para o Futuro na TV Escola. Dos dois documentos e também das revistas e possível 

obter o donwload no site do MEC. A publicação desse material, as “chamadas” 

relacionadas aos destaques da programação que se tornaram mais freqüentes no site do 

MEC a partir de 2005, bem como os editais para aquisição de novos filmes,  possibilita-

nos inferir que o programa, pelo menos por enquanto, terá continuidade.  

 

 

 

 

                                                           
2 Universidade Virtual Pública do Brasil, criada em 1999, que representa 18 Universidades do Brasil. 
3 Maiores informações sobre a estrutura e abrangência desse curso podem ser obtidas no “Relatório da TV 
Escola 1996-2002”, no site do MEC. 
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2.2 - A programação da TV Escola 

 

No tocante à programação, foi publicada a Portaria nº 955/95, por meio da qual o 

MEC convidava todas as instituições nacionais produtoras de vídeos educativos para 

apresentarem suas produções visando compor a programação da TV Escola. Além 

disso, técnicos iniciaram entendimentos com emissoras de televisão educativa no 

exterior, especialmente Inglaterra, França e Canadá, no sentido de adquirir programas 

adequados à proposta nacional, que seriam traduzidos e incorporados à programação 

(COUTINHO, 2003). 

De acordo com estatísticas apresentadas em 1998, na edição comemorativa da 

Revista TV Escola, referente aos dois anos do programa, entre 1996 e 1998 a 

programação internacional era predominante sobre a nacional e a maior parte dos 

programas estrangeiros era proveniente da França (Figura 1). Também apresentava os 

dados de que a grade de programação, de março de 1996 a junho de 1998, era composta 

de 1064 programas comprados, 661 cedidos e 228 produzidos pela própria TV Escola. 

 

Figura 1 -  Origem dos programas exibidos pela TV Escola de março de 1996 a 

junho de 1998 (Fonte: Revista da TV Escola, edição especial, julho de 1998)  

 

No que se refere à programação de Meio Ambiente, de acordo com o Guia de 

Programas (BRASIL, 2002), de 1996 a 2002 foi transmitido uma maior quantidade de 

filmes de outros países do que de produtoras nacionais. É composta de 88 programas  
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(incluindo algumas séries), dos quais 49 são produções de outros países e 39 programas 

foram produzidos no Brasil, sendo 4 produções próprias da TV Escola, incluindo uma 

série de 10 programas (Anexo A). Embora nossa análise seja sobre as produções 

nacionais e prioritariamente sobre as produzidas pelo MEC, vale ressaltar que a questão 

ambiental transmitida pelo canal está mais centrada no olhar de outros países do que na 

discussão de problemas e propostas nacionais. 

 Os programas são reunidos em blocos de séries ou em conjunto de programas 

com temas e formatos semelhantes. No início a grade era composta de três horas de 

programação diária, repetidas quatro vezes ao dia, e era destinada apenas ao ensino 

fundamental. A última hora é ocupada pela série Um salto para o futuro, voltado 

exclusivamente para a capacitação docente. A partir de 1999, passaram também a fazer 

parte da grade as disciplinas de ensino médio.  

Atualmente, a TV Escola transmite dezessete horas de programação diária, com 

repetições, de forma a permitir às escolas diversas opções de horário para gravar os 

vídeos. A programação da TV Escola divide-se em três faixas principais: Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Salto Para o Futuro. Aos sábados, domingos e feriados é 

exibida a faixa Escola Aberta, com uma programação especial, voltada para a 

comunidade.  

Na faixa do Ensino Fundamental os programas são agrupados nos seguintes 

temas: Arte, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Escola/Educação, Ética, 

Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural e Saúde.  

 Na de Ensino Médio são exibidos programas agrupados em duas séries: “Como 

fazer?” e “Acervo”, onde as produções de vídeo são apresentadas e discutidas por 

professores de diferentes áreas do conhecimento. Embora os programas do ensino 

médio tenham sido incorporados à grade três anos depois dos de ensino fundamental, 

contam com uma estrutura que, no nosso entendimento, favorece a interdisciplinaridade 

e a utilização didática dos programas, contando inclusive com fichas de utilização dos 

filmes e roteiros que podem ser consultados na página do MEC.  

Nos horários destinados ao ensino fundamental foi exibida nos anos de 2000 a 

2002 uma faixa de programação chamada “Vendo e Aprendendo”, onde três professores 

discutiam um grupo de filmes dentro de um mesmo tema e apresentavam propostas para 

utilização em sala de aula. Esse programa contava também com um material de apoio 
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impresso. No entanto, não é rotina da programação de ensino fundamental ter esse 

formato, como ocorre com a do ensino médio. 

 O Programa Salto para o Futuro, que ocupa diariamente uma hora, surgiu em 

1992, sob patrocínio do MEC e produção da Fundação Roquette Pinto, com o objetivo 

de atualizar os professores do ensino fundamental. Faz parte da programação da TV 

Escola desde 1996, sendo a SEED/MEC responsável pelo programa e a Associação de 

Comunicação Educativa Roquette Pinto a organização que o produz. A definição dos 

temas a serem abordados nas séries do Salto para o Futuro é feita buscando integração 

com os programas da SEED (TV Escola, Proinfo, Proformação, TV na Escola e os 

Desafios de Hoje) e programas das outras secretarias do Ministério (BRASIL, 2002b). 

Cada semana é discutida uma temática diferente. Cabe ressaltar que a questão ambiental 

já foi objeto de três edições do programa Salto Para o Futuro. 

 Os programas veiculados no canal são produzidos pelo próprio MEC4 ou por 

aquisição de direitos de exibição de programas educativos no país e no exterior. As 

principais produtoras são: NHK, Japão; CBC e National Film Board, Canadá; WGBH, 

Discovery Channel, USA; M5, La Sept/Arte, Eva, Marathon, La 5ème, France2, France 

3, Canal +, CNDP, França; HIT, London TV, C4 Learning, C4, BBC, BBC Open 

University, R&M Associates, Inglaterra; NIS, Holanda; DRTV, TV2, Dinamarca; 

Grifa Cinematográfica, Superfilmes, GNT, Pólo de Imagem, Gyros, Múltipla, Canal 

Azul, Brasil. Há, também, vídeos cedidos à TV Escola por organismos públicos e 

privados, ONGs e outros. Para a seleção de filmes, a SEED conta com um roteiro de 

perguntas apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Roteiro de perguntas que orienta a seleção de filmes a serem 

veiculados na TV Escola (fonte: BRASIL, 2002b). 

� São ferramentas para o professor usar em sala de aula? 
� Servem para capacitação de professores fora da sala de aula? 
� Interessam aos alunos (do Ensino Fundamental e Médio) pelo formato e conteúdo? 
� Têm edição de imagem e de som consistentes? Ritmo? Boa qualidade de imagens? Trabalho de 
fotografia e de enquadramento competentes? 
� Passam as informações de maneira criativa? 
� Possuem roteiro bem estruturado? 
� São atraentes em termos visuais quanto ao aspecto geral? Apresentam excessos? São esteticamente 
de boa qualidade e refinados? Comunicam- se com a sua audiência? 
� Apresentam conteúdos em conformidade com os PCNs? 
� Há imagens de nudismo, violência, racismo ou uso de drogas? Em que contexto isto aparece? 
� Apresentam potencial para melhorar socialmente o ambiente escolar? 
� Potencializam o uso da televisão em sala de aula? Em que sentido? Educação formal e curricular? 
Formação Ética? Educação a Distância? Outros? 
� Apresentam qualidades éticas, estéticas, técnicas e conteúdo que justifiquem seu licenciamento? 

                                                           
4 Cabe ressaltar que a produção própria foi diminuindo desde o início da TV Escola. Atualmente a maior 
parte das produções são adquiridas. 
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Como esse roteiro consta de uma publicação do ano de 2002, sentimos a 

necessidade de conhecer como a programação é montada atualmente, ou seja, quem 

decide o que deve e o que não deve ser veiculado na TV Escola. Buscamos estabelecer 

vários contatos, por telefone e e-mail, até conseguirmos uma conversa, via telefone, 

com o Encarregado da Programação do Ensino Fundamental da TV Escola5. A partir 

dessa conversa, pudemos constatar os seguintes aspectos referentes à escolha da 

programação: 

- A partir de 1999, ocorreu a divisão da grade em ensino fundamental e médio, o que 

dividiu também as coordenações para escolha dos programas; 

- Desde o início da TV Escola eram os PCNs que guiavam o que entrava na grade. 

Atualmente, a programação não reforça os PCNs (não existem programas 

específicos), mas eles ainda direcionam; 

- A compra de programas importados ainda é maior do que de nacionais; 

- Os critérios de seleção dos programas são estética e conteúdo; 

- O preço também direciona; 

- Programas de entretenimento puro não são veiculados; 

- A oferta maior de programas é nas áreas de Ciências e História e a menor é da área 

de Matemática; 

- No ensino médio, a interdisciplinaridade dos programas é um critério fortemente 

considerado, o que não ocorre no ensino fundamental; 

- Uma das tarefas da equipe é ir atrás de produções nacionais; 

- As produções são escolhidas por uma equipe de Pedagogos e profissionais da área 

de Comunicação. Quando ocorre alguma dúvida, um especialista pode ser chamado; 

- Há uma procura de programas sobre o enfoque de como ensinar um determinado 

conteúdo, pois o objetivo central da TV Escola é a formação do professor. 

Questionamos se a Secretaria tinha alguma pesquisa recente sobre a utilização. 

Segundo o encarregado, não existem pesquisas mais recentes de âmbito nacional, como 

foi a da CESGRANRIO, por exemplo, mas existem indícios que a programação é 

utilizada com maior freqüência em escolas do interior do que nas capitais, onde já foi 

constatado o baixo uso. Esses indícios referem-se às cartas recebidas pela revista, as 

ligações que solicitam reprises de determinados programas, e-mails recebidos, entre 

outros. 

                                                           
5 Conversa via telefone em 28/03/2005. 
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O que nos causou maior surpresa foi o fato de não haver profissionais 

específicos das áreas que participem da escolha dos programas. Acredito que isso possa 

levar a escolha de programas que apresentem confusões conceituais e metodológicas. 

Além disso, preocupa-nos a afirmação de que a interdisciplinaridade é um critério 

fortemente considerado apenas na programação de ensino médio, uma vez que é na 

faixa do ensino fundamental que estão agrupados os temas transversais. 

 

2.3 - Revisão das pesquisas realizadas 

 

Em consulta ao banco de teses da CAPES6 foram localizados 17 trabalhos 

relacionados à TV Escola. Conforme leitura dos resumos apresentados no site e da 

consulta ao texto completo de algumas teses, foi possível verificar que a relação possui: 

- cinco pesquisas que se referem à utilização da TV Escola em determinados 

municípios; 

- onze pesquisas que se referem à verificação da eficácia do recurso na formação de 

professores, na maioria dos casos utilizando a série “Salto para o Futuro”; 

- uma pesquisa se refere à legislação e recurso do governo federal em educação a 

distância. 

Deste levantamento, é possível verificar que, embora existam pesquisas bastante 

relevantes, praticamente não existem trabalhos que analisem a programação que é 

transmitida. 

A importância de se estudar a programação torna-se mais premente se 

pensarmos que a escolha dos filmes pode refletir uma proposta curricular, assim como 

destacou Coutinho (2003) em seu artigo sobre a gênese da TV Escola: “Ela já se 

constitui em um novo currículo, a própria forma de apresentação, por meio da 

linguagem televisiva, já se constitui num novo conteúdo, quando propõe uma nova 

organização de conhecimentos e de procedimentos para as escolas” (p. 93). 

Além dessas pesquisas de caráter nacional, pesquisas acadêmicas realizadas em 

diferentes universidades do país buscaram identificar a importância  da TV Escola no 

currículo e seus resultados na formação continuada dos professores, uma vez que este é 

o principal objetivo do programa. Neste sentido, destacamos as pesquisas de Lima 

(2000), Machado (2001), Belloni (2003) e Toschi (2003). 

                                                           
6 Conforme pesquisa realizada em 10/02/2005 no banco de teses da CAPES (www.capes.gov.br). 
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Lima (2000) realizou um estudo das relações estabelecidas na escola entre 

formação contínua, educação à distância e TV Escola, Para tanto, na fase inicial da 

pesquisa, colheu depoimentos de professores de ensino fundamental de 5 escolas do 

Estado de São Paulo, de maneira a extrair as representações sobre os objetos de estudo. 

Em uma segunda etapa elaborou-se uma situação experimental do uso da TV Escola em 

formação contínua. Os resultados das duas fases demonstraram que a TV Escola é vista 

como meio de formação contínua desde que sejam respeitadas as condições de natureza 

estrutural, funcional e a necessidade de um coordenador que gerencie a situação de 

aprendizagem. Pelo exposto, a autora entende que há necessidade de momentos 

presenciais que sejam conduzidos por um orientador (no caso da pesquisa era o 

coordenador pedagógico), além do desenvolvimento de formas de acompanhamento e 

avaliação qualitativas de experiências com o uso da TV Escola. 

Machado (2001) procura investigar como os professores da rede pública estadual 

receberam a série “Viagens da Leitura” da TV Escola, sua interação com o recurso e se 

seu uso contribui para desencadear a prática reflexiva. Embora a autora faça uma análise 

preliminar da constituição do programa, o foco do trabalho é sobre a utilização em sala 

de aula. Essa autora, ao fazer um levantamento junto às escolas da região Oeste do 

município de São Paulo, constatou uma baixa utilização dos programas da TV Escola 

pelos professores mesmo nas escolas que possuíam o kit tecnológico em plenas 

condições de utilização. Por meio dos resultados obtidos na análise da produção escrita 

dos alunos, a autora conclui que a série “Viagens da Leitura” da TV Escola é adequada 

como meio de incentivar a comunicação e propiciar a inclusão. No entanto, destacou 

também a resistência dos professores concluindo que não é suficiente distribuir 

materiais pedagógicos, sendo necessário, também, um trabalho de reflexão sobre o uso 

de tais recursos envolvendo toda a equipe da escola. 

A pesquisa de Belloni (2003) analisa a experiência dos primeiros anos de 

implementação da TV Escola em Santa Catarina. O estudo mostra que a integração do 

meio televisual no espaço escolar, em sua dupla dimensão de ferramenta pedagógica e 

objeto de estudo, ainda encontra dificuldades. Seus resultados, diferente das pesquisas 

anteriores realizadas em São Paulo, apontam que 78% dos professores afirmavam que 

usavam programas da TV Escola com seus alunos como material didático. No entanto, o 

número de professores usuários do programa para a própria formação também mostrou-

se reduzido. A autora apresenta sua hipótese para este fato de que “a TV escola põe 

sobre os ombros do nosso já atribulado professor mais uma responsabilidade: a de sua 
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própria formação continuada, incluindo copia e organização dos materiais televisuais”, 

tirando do governo essa responsabilidade, como se já tivesse feito sua parte. 

Toschi (2003) realizou uma pesquisa em duas escolas públicas de Goiânia 

buscando conhecer como os professores recepcionam os programas, se eles atendem às 

suas necessidades formativas e como é a mediação da escola nesse processo. A autora 

conclui que haveria a necessidade da presença de um mediador, que provoque o debate 

e oriente os professores em suas necessidades formativas. Para tanto, reafirma como já 

observamos anteriormente que o programa está sendo mais um apoio material ao 

professor do que um programa de formação continuada: 

Por considerar os professores mais como usuários de filmes que veicula do que 
como profissionais em formação contínua, a TV Escola não é EAD, sendo 
mais um programa de apoio material ao professor do que programa de 
formação de professores a distância. Os programas poderiam ajudar a 
formação docente, suscitar debates, proporcionar férteis momentos de reflexão 
com os professores (...). É necessário, no entanto, criar condições na escola, 
resolvendo questões como a do tempo no calendário escolar, para que a TV 
Escola realmente cumpra o objetivo a que veio: capacitar professores e 
aprimorar sua formação (TOSCHI, 2003, p. 101). 

 

Em um dos poucos trabalhos encontrados sobre análise de parte da programação, 

Siqueira (2004) buscou identificar os fundamentos teórico-educacionais presentes dos 

vídeos das séries  “Agora é com vocês”, “Orto e Grafia” e “Na ponta da Língua”, 

produzidas pela TV Escola para a área de Língua Portuguesa, bem como caracterizar a 

produção televisiva adequada para a realidade da escola pública brasileira. Seu objetivo 

principal era “avaliar se os roteiros da TV Escola são organizados de modo a permitir a 

compreensão inteligente tanto dos conteúdos escolares como dos recursos estéticos 

escolhidos” (ibidem, p. 7).  Algumas considerações da autora destacam que os 

programas revelam muitos “vícios” da indústria cultural, que assuntos importantes são 

tratados “de modo ligeiro, que poderiam se desdobrar em algo mais crítico e relevante” 

(ibidem, p. 290).  Também ressaltou que os conteúdos educativos eram tratados na 

maioria das vezes “com superficialidade e de modo fragmentado” (ibidem, p. 177).  

Estas pesquisas foram relevantes uma vez que mostram quem usa a TV Escola, 

como usa e quanto o programa é conhecido nas escolas públicas do país. Desenvolvidas 

em diferentes locais do país, os resultados das investigações apontam conclusões 

semelhantes como a necessidade de um mediador na utilização do programa nos 

processos de formação e que os vídeos são mais utilizados como material didático em 

sala de aula do que em capacitação. Ressaltamos que encontramos apenas um trabalho 

de análise da programação e esta investigação pretende contribuir neste sentido. 
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Capítulo 3 

TELEVISÃO E EDUCAÇÃO 
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3.1 – Televisão e vídeo no cotidiano escolar 

  

 Antes de iniciarmos a discussão sobre a utilização da televisão e do vídeo na 

educação ambiental queremos destacar alguns aspectos que consideramos relevantes 

sobre a inserção desses recursos no cotidiano escolar.  

 Inicialmente, lembramos que iniciamos o curso de pós-graduação acreditando 

em todos os “mitos” do senso comum a respeito de televisão e ensino: que aliena, que 

induz à violência e à falta de senso crítico, que tira o tempo da leitura, entre outros.  

Neste sentido, acreditávamos que somente programas didáticos poderiam ser 

utilizados na sala de aula. No entanto, no decorrer do curso “TV, Escola e Sociedade” 7, 

compreendemos que olhar e ouvir a TV é algo que se aprende, como se aprende a ler 

um livro e nele encontrar informações e emoções. Neste sentido, propiciar que as 

crianças aprendam a dominar a linguagem da TV é um dos objetivos transversais de 

cidadania, tão importante quanto dominar a linguagem escrita. Para a professora do 

curso, a TV deve entrar na sala de aula, pois só há “pedagogia da imagem” se ela estiver 

disponível. 

 Os alunos devem falar e escrever sobre o que estão vendo na TV e ser 

incentivados a buscar outras fontes de informação sobre aquele assunto. Conforme a 

professora Maria Thereza Fraga Rocco discute em um de seus artigos “pela linguagem 

da TV, exploram-se, na escola, as outras múltiplas linguagens que constituem o homem 

hoje no seu grupo social e no seu cotidiano” (ROCCO, 1999). Para a autora,  

 

... o canal Escola-Educação-Televisão está inapelavelmente aberto. Quem 
tentar desconhecer tal fato não só estará negando a evidência de um dado 
cultural novo, como também estará se colocando – a si próprio – fora do 
conjunto das idéias que constituem seu tempo, autocondenando-se ao 
anacronismo e à obsolescência (p. 72). 

 

 Não “endeuzando” nem “satanizando” a televisão, torna-se importante que o 

professor aprenda a trabalhar os aspectos positivos da TV sobre os negativos, 

aproveitando esse recurso didático para tornar a aprendizagem cada vez mais 

significativa. 

 Ferrés (1996a) destaca que: 

Nesse contexto, se uma escola não ensina a assistir à televisão, para que 
mundo está educando? A escola tem a obrigação de ensinar as novas gerações 

                                                           
7 Disciplina cursada no primeiro semestre de 2003, sob responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Maria Thereza 
Fraga Rocco. 
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de alunos a interpretar os símbolos da sua cultura. ... Se o ato de educar exige 
a preparação dos cidadãos para uma integração reflexiva e crítica da 
sociedade, como serão integrados cidadãos que não estiverem preparados para 
realizar de forma crítica aquela atividade à qual dedicam a maioria do seu 
tempo? (p. 9) 

 

Esse mesmo autor apresenta o Método Compreensivo que entendemos ser 

bastante significativo no trabalho com as questões ambientais, uma vez que propõe que 

o professor parta da sensibilização gerada pelo veículo para depois chegar ao racional, 

pois o que geralmente ocorre é que a emoção é desconsiderada na escola:  

 

O educador que logo após assistir a algumas imagens pergunta aos alunos: “O 
que o autor queria dizer?”, ou então “Qual é a mensagem do programa?” não 
está fazendo uso de um método compreensivo. Está praticando um ato de 
redução intelectual. Está ficando limitado às dimensões de caráter lógico, 
reflexivo, e deixando de lado as dimensões sensitiva e emocional, que são as 
primeiras a serem mobilizadas pela comunicação audiovisual. Numa utilização 
adequada do audiovisual, o racional e o reflexivo deveriam ser o ponto de 
chegada, não o ponto de partida. Se a experiência da televisão é, 
frequentemente, negativa porque deixa a reflexão de lado, a sua integração à 
escola costuma sê-lo porque deixa a emoção de lado. O método compreensivo 
pretende chegar à reflexão por meio da emoção. (FERRÉS, 1996a, p. 99) 

 

No caso da questão ambiental entendemos que é importante a sensibilização 

inicial do aluno, como propõe o autor no método compreensivo, e a forma como o 

conteúdo vai ser apresentado pode contribuir ou não para um engajamento mais efetivo.  

Araújo & Aquino (2001) que apresentam propostas para o trabalho com direitos 

humanos em sala de aula, entendem que a linguagem do vídeo, cinema e televisão 

“podem fornecer materiais que permitam o estudo crítico da realidade, ao mesmo tempo 

que possibilitem o exercício do raciocínio simbólico e artístico, tão importante para o 

desenvolvimento da capacidade de abstração” (p. 56). 

Ferrés (1996b) destaca que o vídeo não substitui o professor, mas impõe 

mudanças em sua função pedagógica. Este mesmo autor apresenta uma tabela, baseada 

nos dados do Escritório de Estudos da Sociedade Americana Socondy-Vacuum Oil Co. 

Studies, onde ressalta o percentual de aprendizagem pelos diferentes sentidos e destaca 

como a utilização dos sentidos de visão e audição simultaneamente, como ocorre com a 

televisão e o vídeo auxiliam no processo ensino-aprendizagem (Figura 2). 
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Como aprendemos Porcentagem de dados memorizados pelos 

estudantes 

1% por meio do gosto 10% do que lêem 

1,5% por meio do tato 20% do que escutam 

3,5% por meio do olfato 30% do que vêem 

11% por meio da audição 50% do que vêem e escutam 

83% por meio da visão 79% do que dizem e discutem 

 90% do que dizem e depois realizam 

  

Métodos de ensino                    Dados mantidos após 3 horas                Dados mantidos após três dias 

Somente oral                                                       70%                                                                     10% 

Somente visual                                                    72%                                                                     20% 

Oral e visual conjuntamente                                85%                                                                     65% 

 

Figura 2 – Porcentagem de Retenção Mnemônica dos diferentes sentidos (Ferres, 

1996b) 

  

Em uma reportagem da revista da TV Escola nº 2, Magaldi (1996) destaca a 

dupla responsabilidade dos usuários da TV Escola em relação à televisão: “como 

cidadãos telespectadores e como educadores de um tempo em que as palavras 

continuam indispensáveis, mas já não são suficientes”. A autora deixa algumas 

indagações que acredito que devem ser refletidas por todos aqueles que pretendem 

utilizar o recurso da televisão e do vídeo na sala de aula: 

- Você se considera naturalmente alfabetizado em matéria de linguagem audiovisual, 

já que assiste TV desde criança? 

- É capaz de ler e compreender plenamente essa linguagem, identificando também 

como ela é escrita? 

- Sabe identificar as diferenças entre ela e a linguagem verbal que você usa o tempo 

todo em sala de aula? 

-  Ainda vê o televisor e o videocassete apenas como apoios na transmissão de 

conteúdos curriculares? 

Para pensar sobre as indagações propostas, principalmente no que se refere a 

linguagem televisiva e a utilização do recurso em sala de aula é importante que esses 

aspectos sejam trabalhados nos processos de formação de professores. Ferres (1996b) 

destaca que a linguagem audiovisual não é universal nem imediatamente compreensível, 
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como se acreditava antigamente. Neste sentido, entende que para integrá-la ao processo 

educativo é necessária uma formação nos níveis tecnológicos, expressivos e didáticos.  

Ainda neste sentido, Barreto (2002) também propõe a necessidade da 

apropriação das novas tecnologias e suas linguagens no cotidiano escolar, e a 

importância dessa apropriação também nos cursos de formação inicial de professores de 

modo a sustentar a produção de alternativas teórico-metodológicas para as inúmeras 

situações de ensino. No entanto, dificilmente encontramos esse enfoque nos cursos de 

licenciatura. Esse aspecto de formação de professores para a utilização da televisão foi 

bastante destacado por Fusari (1990), que também apontava a urgência dos meios de 

comunicação se articularem com o compromisso fundamental da educação escolar: 

democratização de informações e dos conhecimentos universais de significação humana 

e social. Ressaltamos que essa professora ministrou diversos cursos de formação inicial 

e continuada na Faculdade de Educação da USP sobre a utilização da televisão e do 

vídeo em sala de aula.  

Costa & Trajber (2001) ressaltam que “ao utilizar o vídeo, não como um fim em 

si mesmo, mas como um meio de construir conhecimentos em um contexto educacional 

específico, o professor deve promover sua análise, estimular a reflexão e fundamentar a 

interpretação racional de suas mensagens” (p. 44). 

Também Machado (2001) destaca que: 

No caso da adoção do vídeo, o professor deve conhecer suas possibilidades de 

enriquecer discussões, proporcionar informações e entretenimento para 

explorá-lo. Os novos meios comunicacionais, embora atraentes, não produzem 

mudanças, caso não incorporem a reflexão-ação-reflexão (p. 132).  

 

Existem diversas pesquisas sobre a incorporação da linguagem audiovisual no 

espaço escolar. Tendo em vista os objetivos do trabalho, escolhemos aprofundar as 

discussões sobre as diferenças entre a TV comercial e a educativa e discutir os aspectos 

referentes aos programas de televisão  no ensino de Ciências e Biologia e na Educação 

Ambiental. 
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3.2 – Televisão comercial X televisão educativa 

A televisão me deixou burro 
”A televisão me deixou burro muito burro demais, 

agora todas coisas que eu penso me parecem iguais” 
Titãs Televisão (1985) 

 

“Eu tenho que aprender num desses Seriados de TV”  

Herbert Vianna  Cinema mudo (1990) 

 

 Antes de iniciar a discussão, gostaríamos de deixar claro nossa posição de que 

tanto os programas de televisão comercial como educativa podem ser utilizados em sala 

de aula para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Mais uma vez cabe ao 

professor a recepção e utilização adequada desse material em uma perspectiva crítica e 

dialógica. Para tanto, precisa ter uma formação inicial que forneceça subsídios para o 

trabalho com a linguagem audiovisual, o que não ocorre atualmente na grande maioria 

dos cursos superiores. 

Segundo Pfromm Netto (2001) o primeiro registro da utilização da televisão para 

fins distintos de mero divertimento foi em 1937, quando a televisão foi usada para a 

transmissão de cirurgias e ensino de técnicas médicas por meio de circuitos fechados em 

várias universidades americanas.  

No país, a televisão aberta se iniciou em 1950. Já os canais de televisão 

educativa começaram a surgir na década de 60. Em São Paulo, a Fundação Padre 

Anchieta, mantenedora da TV Cultura, foi criada por uma lei do governo do Estado de 

São Paulo e inaugurou suas transmissões em 1967. No mesmo ano, foi criada a 

Fundação Roquette Pinto, no Rio de Janeiro, esta mantida pelo governo federal e 

gerenciada pelo Ministério da Educação. 

Desde que a televisão começou a ser utilizada com finalidades educativas muito 

se tem discutido sobre o formato “ideal” para tais programas. Sobre o início das 

transmissões da TV Cultura, Bacic (2001) ressalta os formatos que se propuseram: 

[...] de um lado educadores defendendo o rigor pedagógico contra as investidas 
do ‘circo’ dos comunicadores; de outro, comunicadores defendendo a televisão 
da invasão dos ‘xiitas’ do quadro negro. Sempre que algum desses lados 
vencia o braço-de-ferro, o resultado era o pior possível: assistia-se a programas 
que mais pareciam aulas televisionadas (‘programas telechatos’, diziam os 
comunicadores) ou a espetáculos televisivos que comprometiam as intenções 
educacionais do curso (‘bonitinhos mais ordinários’ segundo os educadores) 
(p. 91). 
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Em alguns cursos de formação de professores de Ciências que temos participado 

e na apresentação de trabalhos em congressos freqüentemente tem surgido a questão da 

qualidade dos programas educativos audiovisuais. Por que a maioria das pessoas assiste 

a um Globo Repórter sobre a Mata Atlântica, por exemplo, com uma hora de duração, 

entremeado de intervalos comerciais e não se sente cansada e, ao assistir um 

documentário de 10 minutos com o mesmo tema ficam “entediadas”? 

Não queremos fazer generalizações, uma vez que existem programas educativos 

de excelente qualidade, muitos dos quais veiculados pela TV Cultura. Apenas tecemos 

nossos comentários com base no que observamos em uma grande parte das produções 

audiovisuais com finalidades didáticas, sejam nacionais ou estrangeiras. 

Também não estamos propondo que programas educativos devam ter a 

superficialidade de informações da maioria dos programas de TV comercial. No 

entanto, sendo que os dois utilizam o mesmo veículo, porque propiciam sensações tão 

diferentes? Será que o prazer também não é um elemento importante na aprendizagem? 

Siqueira (2004, p. 8) destaca que 

...enquanto a linguagem comercial se estrutura para atrair, emocionar, 

surpreender, fazer rir, a linguagem didática se empenha em ensinar algo 

importante, apelando para o raciocínio lógico, a memorização, a comparação, 

embora o sintagma e os recursos sejam os mesmos. A diferença está no 

conteúdo e na combinação dos elementos de linguagem. 

Para Guimarães (2003), enquanto os programas regulares de TV têm um 

discurso próximo da narrativa, os programas de vídeo didáticos apresentam um discurso 

autoritário. Dificilmente os programas conseguem associar conhecimento e prazer. A 

preocupação maior é com o conteúdo a ser transmitido e não com a forma e a utilização 

do real potencial que o recurso audiovisual proporciona.  

Ainda sobre as características do discurso na TV aberta, Siqueira (1999) aponta 

que ele é rápido, curto, claro e tem o objetivo de prender a atenção do público. Então, 

diferentes assuntos, seja ciência, política, desastres, são tratados da mesma forma.  

Pensando especificamente nos programas que veiculam aspectos da área de 

Ciências e de Meio Ambiente, pesquisas indicam que na TV comercial eles são 

apresentados na forma de espetáculo (SIQUEIRA, 1999; ANDRADE, 2003). 

Com base na bibliografia consultada e na observação empírica de alguns 

programas de meio ambiente exibidos na TV comercial (ex. Globo Ecologia, Globo 

Repórter) e de características observadas na maioria dos programas educativos da área 
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ambiental da TV Escola, entendemos que as principais diferenças dos dois tipos de 

programas estão centradas na finalidade, na linguagem e no apelo utilizado (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Diferenças entre programas comerciais e educativos 

 

 Programas comerciais Programas educativos 

Finalidade Entretenimento, atrair o 

expectador 

Transmitir conteúdos 

específicos 

Linguagem Narrativa Descritiva 

Apelo Emocional Racional 

  

Para que tenha legitimidade no cotidiano escolar os produtores de programas 

educativos os tornam semelhantes a uma aula expositiva, aproximando dos discursos da 

escola. 

Existem autores como Siqueira (2004) que entendem que a televisão educativa 

deve ter apenas a preocupação com a instrução, destacando que “há uma 

incompatibilidade entre aprendizado e entretenimento, no limitado espaço de um vídeo 

de 20 minutos” (ibidem, p. 294). Baseada na experiência de um doutorado sanduíche na 

Inglaterra, uma referência mundial em televisão educativa (exemplo BBC, que distribui 

mundialmente programas educativos de diversas áreas do conhecimento, muitos dos 

quais são veiculados pela TV Escola), ressalta que enquanto no Brasil há uma tendência 

em valorizar o programa educativo “leve”, na Inglaterra há quem defenda com 

veemência a sobriedade e o aprofundamento no trato da informação televisiva. 

Nesse sentido, a autora defende que: 

Creio que a vida escolar já tenha momentos de descontração, e que o uso do 

vídeo possa desprezar esses momentos. Ademais, a produção de TV é muito 

cara para ficar desperdiçando recursos com humor e amenidades. Reitero, 

portanto, a crença na legitimidade do programa instrutivo. Se ele ficar 

‘pesado’, é tarefa do professor completar a recepção,explicando o que ainda 

ficou difícil de ser entendido (SIQUEIRA, 2004, p. 294). 

 

 Em outro extremo, Guimarães (2000, 2003) defende que os programas 

educativos poderiam se aproximar da programação da TV comercial e produzir 

programas com uma linguagem mais lúdica, mais adequados ao meio de comunicação. 

A autora critica a dicotomia entre o espaço de aprender e o espaço de prazer. Também 
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defende a formação de professores para um trabalho significativo com programas de TV 

aberta.  

 Na análise de um programa educativo do Canal Futura, Foresti (2001) dispõe 

que “o processo educativo a distância ainda está um pouco comprometido e reproduz 

intenções behavioristas, os debates são parciais, a formação baseia-se em 

perguntas/respostas e dicas” (p. 117). Esse mesmo autor aponta que existem programas 

educativos que trabalham com a imaginação e estimulam o conhecimento. Por outro 

lado, existem programas que deixam o interlocutor completamente deslocado do 

contexto do tema abordado, apresentando discussões e pensamentos fora do tempo e do 

espaço.  

Entendemos que realmente a preocupação de um programa didático deva ser 

centrada no conteúdo que se pretende transmitir e não no entretenimento. No entanto, 

torna-se necessário haver um equilíbrio para que os recursos da televisão possam ser 

utilizados para aprimorar o processo ensino-aprendizagem. Não é porque o objetivo é 

educar que não é necessário pensar no envolvimento de quem assiste. O caráter lúdico 

de um programa audiovisual é inerente ao veículo e não pode ser desconsiderado porque 

sua função é ensinar. 

Embora sem desconsiderar o papel fundamental do professor na recepção de 

programas didáticos, acreditamos que deixar apenas para ele a tarefa de transformar um 

programa que não agrade os educandos em uma aprendizagem significativa e não haver 

essa preocupação na produção do vídeo não seria a atitude mais adequada. Até porque, 

na maioria das vezes o professor não está familiarizado com a linguagem midiática, não 

podendo extrair dela todo o seu potencial.  

 

3.3 - Televisão no ensino de Ciências e a Ciência na televisão 

 

Com relação ao ensino de Ciências e Biologia, programas de televisão e vídeo 

são recursos bastante utilizados. Fazemos essa afirmação baseada em nossa experiência 

pessoal, como professora de Ciências e Biologia, e na experiência adquirida como 

monitora da disciplina Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas I e II, dentro do 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, onde auxiliava no acompanhamento dos 

estágios. A professora responsável, Prof.ª Dr.ª Silvia Trivelato, solicitava dos alunos 

uma proposta de intervenção. Nessa intervenção, muitos alunos utilizavam vídeos, da 

Faculdade de Educação ou da Biologia, ou produzidos por eles. 
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Krasilchik (2004) destaca que, no ensino de Biologia, os filmes são 

insubstituíveis em determinadas situações de aprendizagem como, por exemplo, 

experimentos que exigem equipamentos muito sofisticados, processos muito lentos ou 

rápidos demais, paisagens exóticas e comportamentos de animais e plantas. Outros 

aspectos em que o audiovisual torna-se essencial são apontados por Ferres (1996b) 

como: permite ver desde o infinitamente pequeno até o imensamente grande, multiplicar 

pontos de vista sobre a mesma realidade e realizar uma aproximação dirigida. 

No entanto, o aproveitamento do recurso audiovisual dentro dos itens expostos 

acima depende de diversos fatores, que vão desde a formulação do programa até a 

utilização adequada pelo professor. 

No nosso entendimento, a pesquisa dessa área (televisão e vídeo no ensino de 

Ciências) ainda é pequena. Em análise dos cadernos de resumo dos 10 encontros 

“Perspectivas do Ensino de Biologia”, foram localizados 12 trabalhos relacionados com 

vídeo, sendo a maioria relato de experiência. 

No 1º Encontro Nacional de Ensino de Biologia, realizado em agosto de 2005 no 

Rio de Janeiro, foi apresentado um trabalho (GIANNERINI et. al, 2005) que se referia 

especificamente à utilização de vídeos no ensino de Ciências. Por meio de questionários 

aplicados a 19 professores de escolas públicas do Rio de Janeiro, a pesquisa conclui que 

a maioria dos docentes não mostra objetivos claros em relação ao uso de vídeos e nem 

de que forma este recurso pode ser utilizado. Além disso, destaca que a utilização do 

recurso não se apresenta de forma articulada com o plano de curso, mas sim como um 

“complemento ou entretenimento utilizado esporadicamente”.  É interessante destacar 

que a pesquisa ressalta que, dos 19 professores entrevistados, 17 conheciam a TV 

Escola do MEC e 6 a utilizavam regularmente em suas aulas. 

Concordamos com as autoras que a utilização do vídeo como instrumento 

didático no ensino de Ciências depende de uma análise competente do material 

disponível, que atendam aos objetivos do planejamento educacional. Podem ser usados 

para apresentar conceitos novos ou já estudados no sentido de motivar o aluno, 

despertar o interesse e a curiosidade e apresentar conceitos e imagens que dificilmente 

poderiam ser visualizadas de outra forma.  

 Em relação à Ciência veiculada na televisão, Siqueira (1999) aponta que as 

emissoras de TV recorrem a diferentes recursos para tornar as informações 

interessantes,  sendo que algumas vezes “deturpam as informações científicas e 

tecnológicas com o intuito de torná-las mais atraentes para o público expectador” 
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(SIQUEIRA, 1999, p. 57). A pesquisadora analisou as reportagens de Ciência 

veiculadas no Fantástico de abril a dezembro do ano de 1995. Algumas conclusões 

dessa pesquisa, no que se refere à concepção de Ciência na televisão são resumidas a 

seguir: 

- a veiculação da Ciência na TV recorre a mitos e ritos que são da ordem do fantasioso, 

do metafórico, do ilógico; 

- aparece o mito de encantamento do mundo, no qual a Ciência apresenta todas as 

soluções buscadas pelo homem quase magicamente; 

- os cientistas e/ou especialistas costumam aparecer em locais representativos das suas 

funções como laboratórios e escritórios, com grande quantidade de livros e 

equipamentos; 

- o repertório social do pesquisador não entra em pauta;  

- a ênfase é nos resultados e não na trajetória percorrida; 

- os programas tentam estabelecer um “gancho” entre ciência e cotidiano buscando 

mostrar ao público que o que vai ser veiculado tem alguma relação com a sua vida. 

 Essa autora destaca ainda que, 

... as falas televisivas tendem a não remeter ao processo de pesquisa, ao 
contexto, às posições políticas. Além disso, também há de se considerar que 
não há espaço na televisão para o abstrato, para o conceitual. É preciso tornar 
‘concreto’, visível por meio de imagens, desenhos e dramatizações, para que o 
público absorva as informações veiculadas (ibidem, p. 64). 
 

Em outro trabalho Gálvez Díaz  & Waldegg (2004) analisaram programas de 

Biologia da televisão educativa do México, buscando identificar as representações 

sociais de ciência que são transmitidas. Na análise de diversos planos dos programas, 

identificaram as seguintes representações: a ciência descobre a realidade, a ciência 

indaga as leis da natureza, a ciência é cumulativa e linear, a observação é a base do 

conhecimento, o caráter indutivo do conhecimento científico, o caráter utilitário da 

ciência, a contraposição entre o que é conhecimento científico e o que é não científico e 

o mito da cientificidade, ou seja, o conhecimento científico apresentado como uma 

forma superior frente aos outros conhecimentos. Destacam que aspectos importantes da 

natureza da ciência não são abordados como, por exemplo, que não há uma maneira 

única de fazer ciência, que a ciência é uma intenção de explicação dos fenômenos 

naturais, que pessoas de todas as culturas contribuem para a ciência, que as idéias 

científicas são afetadas por fatores históricos e socioculturais e que a observação é 

guiada por uma teoria.  
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 Comparando essas duas pesquisas podemos identificar que imagens 

representativas da Ciência são apresentadas tanto na televisão aberta como na educativa 

(no caso a do México). Com relação aos programas de Meio Ambiente da TV Escola 

algumas dessas concepções de Ciência também foram observadas, conforme 

discutiremos adiante. 

 

3.4 – Televisão, vídeo e Educação Ambiental  

 

 Não é recente a apresentação de programas que enfocam questões ambientais na 

televisão. Temos desde programas produzidos no Brasil até documentários 

internacionais, como os produzidos na Amazônia pelo célebre oceanógrafo Jacques 

Cousteau. No entanto, os programas se intensificaram após a Rio 92, a partir de quando 

foram criados programas específicos sobre o tema na TV aberta, como o Globo 

Ecologia e o Repórter Eco. 

 Esse fenômeno ocorre também em outras mídias audiovisuais, como é o caso do 

cinema. Atualmente existe inclusive o Festival de Cinema Ambiental no Brasil, o FICA, 

que já realizou a sua oitava edição. O Espaço Unibanco de Cinema também apresentou 

no ano passado uma semana de filmes com a temática ambiental, chamada de Ecocine. 

Em 1990 foi promovido pela Coordenadoria de Educação Ambiental 

CEAM/SMA e pela Escola de Comunicação e Artes – ECA/USP o curso “Opinião 

Pública, Comunicação e a Questão Ambiental”. Deste curso surgiu uma publicação 

(SÃO PAULO, 1992) que destaca a comunicação ambiental como “comunicar a ação 

sobre o ambiente”. Para os organizadores do curso qualquer pessoa necessita 

compreender a relação Humanidade – Natureza para poder “comunicar ações sobre o 

ambiente” das mais variadas formas.   

É importante destacar que a diretriz nº 15 do plano de ação Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global propõe “garantir 

que os meios de comunicação se transformem em instrumentos educacionais para a 

preservação e conservação de recursos naturais...” (BRASIL, 2005). 

Para Reigota (1999), os meios de comunicação são "espaços que originam e 

difundem representações sociais através de fragmentos das diversas interpretações e 

imagens sobre, entre outros, os problemas ambientais" (p. 109). Nesse sentido, 

considera que "os profissionais envolvidos com a educação ambiental devem procurar 
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discutir o que esses meios representam e divulgam em sociedades com diferentes níveis 

de escolaridade" (ibidem). 

Várias pesquisas têm investigado a presença da questão ambiental nos meios de 

comunicação. Privilegiamos as que trabalharam com televisão e vídeo, buscando 

suporte nesta área para a nossa análise dos filmes educativos voltados à questão 

ambiental. Dentre os trabalhos encontrados destacamos alguns que analisam a questão 

ambiental em propagandas, como Brugger (2002) e Ramos (2002),  outros que 

privilegiam a análise sobre programas de TV aberta voltados à temática, como Andrade 

(2003) e Guido (2003, 2006) e pesquisas sobre produções audiovisuais de Meio 

Ambiente, como Costa & Trajber (2001) e Luz (2001). 

Brugger (2002) faz uma análise da publicidade e sua influencia nas percepções 

de ambiente. Para a autora, mensagens publicitárias “moldam em maior ou menor grau 

nossas relações com a natureza” (p. 172). Destaca, ainda, que é “impossível separar em 

compartimentos estanques ‘o que é’ e ‘o que não é’ ambiental, ou confinar o conceito de 

impacto ambiental às suas dimensões técnico-naturais” (ibidem). 

Ramos (2002) ao estudar a propaganda das ONGs ambientais na televisão 

observou que “os filmes não apresentaram elementos capazes de estimular o receptor a 

tomar uma atitude, prejudicando a implementação da estratégia de apelo em sua forma 

integral, visto que não há um estímulo para canalizar o sentimento inicialmente gerado e 

transformá-lo em uma ação efetiva de enfrentamento do problema” (p. 205).  

Ao analisar as imagens de educação ambiental do programa Repórter Eco, 

Guido (2003) ressalta que “a veiculação de belas paisagens da natureza vêm, na sua 

maioria, sem a presença do homem, reforçando a idéia de que a paisagem natural deve 

ser intocada”. Entendemos que a apresentação de visões como esta em programas de 

televisão contribuem para a consolidação de concepções naturalistas de ambiente. 

Buscando elucidar as formas pelas quais o debate ambiental adentra ao mundo 

do espetáculo, Andrade (2003) analisou episódios do programa Amaral Neto, o 

Repórter, da década de 70, e do programa Globo Ecologia. Esse autor ressalta a 

importância do ambientalismo conseguir atuar criativamente no espaço televisivo, de 

maneira a “poder retraduzir as carências ecossistêmicas em um linguajar sem exclusões 

ou autoritarismos cênicos” (p. 219). Conclui que, nos programas analisados por ele, as 

belas imagens e atores conhecidos propiciam mais legitimidade do que participação 

comunitária e proximidade social, sendo que o relacionamento com a problemática 

ambiental “passa a ser mediado por aspectos mais próximos às formas de criação e 
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seleção no campo ficcional, e cada vez menos por posições ideológicas e ideários 

coletivos” (ibidem, p. 229). 

Buscando analisar os vídeos sobre lixo disponíveis na cidade de São Paulo, Luz 

(2000) realizou sua pesquisa de mestrado com 53 vídeos, sendo que três fazem parte da 

programação da TV Escola (Ilha das Flores, Vira Volta, Vira Plástico). Na conclusão, a 

autora aponta que as produções videográficas sobre lixo atuam sobre a percepção dos 

expectadores principalmente em dois aspectos: o primeiro refere-se à inserção dos 

conceitos ambientais nos vídeos e à forma como essa inserção ocorre, uma vez que “são 

sempre repassados de forma a causar impacto no expectador” (p. 116) e o segundo 

refere-se aos instrumentos de comunicação utilizados para transmitir a mensagem, que 

buscam “atuar junto à afetividade do receptor, remetendo a imagens de seu repertório, 

vivências da infância e outras memórias” (ibidem). 

Conforme já abordado anteriormente, o Instituto Ecoar para Cidadania realizou 

um trabalho de avaliação de materiais audio-visuais de educação ambiental incluindo 

vídeos, programas de TV aberta, CD Rom e sites da Internet (COSTA & TRAJBER, 

2001). No que se refere especificamente aos vídeos, o trabalho apresenta uma análise 

semiótica e pedagógica de um conjunto de produções ambientais, entre elas três da TV 

Escola.  As análises não se concentram na produção individual e sim em um conjunto 

de programas que são avaliados sobre o mesmo enfoque. As autoras ressaltam que  

[...] o despreparo dos profissionais de comunicação para as questões 

ambientais, e muito mais para a educação ambiental, leva a transmissão de 

conceitos ambientais equivocados, de teor notadamente naturalista, 

privilegiando problemáticas globais, o que induz a população a pensar a 

realidade ambiental com base em temas distanciados de seu próprio cotidiano 

(p. 26).  

 

Neste sentido, acreditamos que falta aos profissionais de comunicação o 

entendimento sobre concepções de aprendizagem e de educação ambiental. 

Concordamos com Costa & Trajber (2001) quando apontam que, as peças 

audiovisuais voltadas para a educação ambiental podem se constituir um poderoso 

arsenal tanto de formação de belas cidadanias como da propaganda política ou 

ideológica, ou mesmo da mera publicidade comercial. Por esse motivo é necessário 

certo cuidado na recepção e utilização desses materiais. Embora não tenha realizado 

estudos da recepção dos materiais, o trabalho destaca que  
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... em um processo educativo dialógico e aberto, a recepção de materiais 

audiovisuais voltados para a educação ambiental deve estar envolvida em um 

clima de debate para produzir a participação  fundamental e ativa dos 

aprendizes, individual e coletiva, subjetiva e objetiva" (ibidem, p.44). 

 

De forma geral, as pesquisas apresentadas indicam que a questão ambiental tem 

adentrado os diversos espaços de produção audiovisual (televisão aberta, propagandas, 

produções didáticas).  No entanto, ainda ocorrem equívocos em sua apresentação como 

privilegiar as questões naturalistas e técnicas em detrimento de aspectos sociais, éticos e 

políticos, e/ou apresentar apenas um determinado aspecto da problemática, dificultando 

a percepção integral do ambiente.  

Alguns desses aspectos não são encontrados apenas em produções nacionais. Em 

trabalhos realizados em outros países, como o de Kow (2002), que analisou programas 

ambientais da Europa, Canadá e Estados Unidos, apontou que as questões ambientais 

são apresentadas sem um aprofundamento do contexto social e político. A autora aponta 

que os programas ambientais americanos têm o foco mais em aspectos emocionais e 

menos cognitivos, ao contrário dos europeus e canadenses. 

Na Espanha, em 1992 foi constituído pelo Ministério da Educação um grupo de 

trabalho, composto por especialistas de diversas áreas do conhecimento, que analisou a 

presença da educação ambiental na televisão educativa. Segundo Díaz (2002), esse 

grupo considerou que os programas de educação ambiental deveriam colocar os 

seguintes objetivos como prioritários: 

- favorecer a compreensão das inter-relações e conflitos entre a pessoa, sua 
cultura, seu meio natural; 
- ajudar a perceber integralmente o meio ambiente; 
- contribuir para que cada pessoa elabore um código de comportamento em 
relação ao meio ambiente, tanto individual como coletivo, a partir de uma 
ética ambiental (p. 143). 

 

Embora discordando do aspecto comportamental, entendemos que houve um 

esforço na política educacional daquele país em mapear a produção existente e definir 

alguns critérios orientadores. 

No Brasil, com exceção do trabalho de Costa e Trajber (2001), não existem 

direcionamentos ou orientações para produção de vídeos educativos, particularmente na 

área ambiental e este trabalho pretende contribuir neste sentido.  
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Capítulo 4 

 

A TEMÁTICA AMBIENTAL NA 

EDUCAÇÃO FORMAL 
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4.1 - A Educação Ambiental na política educacional brasileira 

 

O histórico da Educação Ambiental tem sido amplamente apresentado em 

diversos trabalhos da área8 e, por esse motivo, pretendemos não alongar a discussão a 

esse respeito apresentando um quadro resumo no Anexo B e discutindo neste capítulo 

sobre como a Educação Ambiental tem permeado as políticas educacionais brasileiras e 

em que momento dessas políticas o bloco de programação destinado à temática 

ambiental foi inserido na TV Escola.  

No Brasil a presença da EA como parte de políticas públicas não é algo tão 

recente. Embora sem detalhar, não podemos deixar de citar a importância que tiveram 

os primeiros encontros internacionais que trataram da Educação Ambiental, como a 

Conferência de Estocolmo, em 1972, o Encontro de Belgrado, em 1975, a Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental em Tiblisi (1977)9. Mais recentemente, 

Conferência sobre Meio ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) e a Conferência 

Internacional dobre Meio Ambiente e Sociedade em Tessaloniki (1997), entre outros, 

contribuíram significativamente para a consolidação de políticas referentes à Educação 

Ambiental no Brasil.  

Carvalho, I. (2002) ressalta que em países como a Austrália e parte dos Estados 

Unidos a EA parece se constituir de início como uma ação pedagógica mais ligada ao 

conservadorismo, ao manejo de áreas naturais e a educação formal, enquanto que no 

Brasil e em alguns outros países da América Latina foi uma prática que nasceu e ganhou 

força nos movimentos sociais e na difusão da temática na sociedade para depois 

ingressar e ser legitimada na esfera educativa institucional propriamente dita. 

A institucionalização da EA no Brasil se iniciou com a edição, em 1981, da 

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/81) que previa a inclusão da EA em 

todos os níveis de ensino.  

Em 1987, o então Conselheiro Arnaldo Niskier, propõe, através do Parecer n° 

226/87, que o Conselho Federal de Educação (atualmente Conselho Nacional de 

Educação) se manifestasse sobre a necessidade da inclusão da Educação Ambiental nas 

propostas curriculares das escolas de 1° e 2° Graus (atualmente Ensino Fundamental e 

Médio).  

                                                           
8 O trabalho de Pelicioni (2002), por exemplo, detalha todos os eventos internacionais de educação 
ambiental e suas principais conclusões. 
9 Durante a preparação dessas conferências ocorreram encontros regionais em diversos países. No Brasil 
tivemos a participação da Profª Myriam Krasilchik nesses encontros. 
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Um marco importante foi a Constituição Federal de 1988 estabelecer como 

competência do poder público a promoção da Educação Ambiental. No ano seguinte, a 

criação do Fundo Nacional de Meio Ambiente previa o apoio a projetos de Educação 

Ambiental.  

A partir daí, os Ministérios da Educação e do Meio Ambiente (criado em 1992) 

foram desenvolvendo políticas públicas paralelas e conjuntas que se intensificaram com 

a realização da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Brasil, em 

1992 (RIO 92). 

Como ação conjunta foi editado, em 1994, o PRONEA10 – Programa Nacional 

de Educação Ambiental, em parceria dos Ministérios da Educação, Meio Ambiente, 

Ciência e Tecnologia e Comunicação, que apresentava como objetivo de sua linha de 

ação nº 1 (educação ambiental através do ensino formal) “capacitar o sistema de 

educação formal, supletivo e profissionalizante, em seus diversos níveis e modalidades, 

visando a formação da consciência, a adoção de atitudes e a difusão do conhecimento 

teórico e prático, voltados para a proteção do meio ambiente e a conservação dos 

recursos naturais”.  

No âmbito da educação, em 1991 a Portaria nº 678 estabelecia que os sistemas 

de ensino em todas as instâncias, níveis e modalidades deveriam contemplar, nos seus 

respectivos currículos, entre outros, os temas/conteúdos referentes à Educação 

Ambiental. Ressalta-se que essa portaria foi editada as vésperas da Conferência sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - RIO 92, quando também editou-se a Portaria nº 

2421/91 que indica um grupo de trabalho para participar da Conferência. 

Após a Conferência, em 1993, o Ministério transformou esse Grupo de Trabalho 

em Coordenação de Educação Ambiental (CEA), ligada ao Gabinete do Ministro.  Entre 

1997 e 1998, com a edição dos "Parâmetros Curriculares Nacionais" de 1ª a 4ª séries do 

Ensino Fundamental e no ano seguinte os de 5ª a 8ª séries, tendo como tema transversal 

o Meio Ambiente, essa coordenação promoveu 18 cursos de capacitação para as 

secretarias de educação dos estados e municípios e para professores, realizou as 

teleconferências regionais e nacionais de educação ambiental e produziu programas de 

meio ambiente para a TV Escola (Série Meio Ambiente e Cidadania, Mata Atlântica, 

Jaú, e PCN Cuide do Planeta).  

                                                           
10 Conforme o atual documento do Programa Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 2005), a sigla 
PRONEA refere-se ao programa instituído em 1994, enquanto que a sigla ProNEA refere-se ao programa 
instituído em 1999. 
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A Teleconferência Nacional de EA foi transmitida em 26/06/97, com a 

participação de representantes de órgãos governamentais (MEC e IBAMA) e 

especialistas da área, constituindo uma mesa redonda com seções de interatividade (esta 

teleconferência faz parte da programação de meio ambiente da TV Escola). As 

Teleconferências Regionais de EA contaram com a participação de especialistas, 

sobretudo das regiões em que estavam sendo realizadas. 

Posteriormente, a Resolução n° 2/98/CNE, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, dispõe em seu Artigo 3°, inciso IV, 

que: 

[...] A base comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se em 
torno do paradigma curricular, que vise estabelecer a relação entre educação 
fundamental e: a) a vida cidadã através da articulação entre vários de seus 
aspectos como: a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio 
ambiente, o trabalho, a ciência e tecnologia, a cultura, as linguagens. (GRIFO 
NOSSO) 

 

Em 1999, a Coordenação de Educação Ambiental do MEC transformou-se em 

Coordenação Geral de Educação ambiental e passou a ser ligada à Secretaria de Ensino 

Fundamental. Com essa reestruturação, as ações da Coordenação passaram a se 

concentrar nesse nível de ensino. A principal delas foi a elaboração e publicação de dois 

kits de materiais (um para o professor e um para o coordenador) que constituem o 

programa “Parâmetros em Ação: Meio Ambiente na Escola”. É interessante destacar 

que o kit do coordenador vem acompanhado de três fitas de vídeo, com alguns dos 

programas que já foram veiculados pela TV Escola, além de um guia para trabalhar com 

os filmes. 

Em 2003, com o novo governo, a coordenação foi inicialmente extinta mas, 

devido a pressão dos diferentes grupos de pesquisadores e militantes da área de EA e a 

sensibilidade para o assunto do então Ministro Cristovam Buarque, foi recriada e 

alocada junto a Secretaria Executiva do MEC e em 2004 junto a recém criada SECAD – 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, onde encontra-se até 

hoje. 

Essa coordenação participa do órgão gestor da Política Nacional de EA e tem 

desenvolvido atividades relacionadas à formação de professores, criação de conselhos 

jovens e realização de eventos.  

Observa-se que as ações do MEC relacionadas à educação ambiental ganharam 

impulso a partir da edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais e foram direcionadas, 
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durante certo tempo, pelo conteúdo daquele documento. Para todos os temas 

transversais foram inseridos blocos na programação da TV Escola. Embora tendo 

algumas críticas aos PCNs, entendo que a definição da temática ambiental como 

transversal foi importante para a área. No entanto, considero como equívoco a separação 

da questão da Pluralidade Cultural, o que consolida a distância entre natureza e cultura.  

Os critérios para eleição dos temas transversais levaram em conta a urgência 

social, a abrangência nacional, a possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental, o favorecimento da compreensão da realidade e a participação social 

(MEC/SEF: PCN, 1ª a 4ª séries, vol. 8., p. 30). Existem opiniões muito controversas a 

respeito desse documento e não é objetivo deste trabalho aprofundar essa análise. No 

entanto, entendendo que ele direcionou as ações do MEC relacionadas à EA, inclusive a 

programação da TV Escola, destacamos alguns aspectos que nos parecem relevantes. 

Segundo os PCNs de Meio Ambiente “a questão ambiental no ensino de 

primeiro grau (atual Ensino Fundamental) centra-se principalmente no desenvolvimento 

de valores, atitudes e posturas éticas, e no domínio de procedimentos, mais do que na 

aprendizagem de conceitos” (BRASIL, 1997, p. 57). No entanto, apresenta os conteúdos  

a serem trabalhados reunidos em três blocos: Os Ciclos da Natureza (no PCNs de 5ª a 

8ª esse bloco denomina-se A natureza “cíclica” da Natureza), Sociedade e Meio 

Ambiente e Manejo e Conservação Ambiental. 

 Os documentos destacam a importância da participação da comunidade escolar, 

da formação permanente e constante do professor e a utilização da realidade local e de 

outras realidades como suporte para o trabalho pedagógico. Apresentam a crise 

ambiental como conseqüência de uma crise do modelo de desenvolvimento da 

civilização, aspectos com os quais concordamos. 

 No entanto, apresentam aspectos reducionistas que precisam ser observados 

como a utilização de uma visão “romântica” da questão ambiental, como, por exemplo, 

no seguinte trecho:  

O que mais mobiliza tanto as crianças como os adultos para respeitar e conservar o 

meio ambiente é o conhecimento das características, das qualidades da natureza; é 

perceber o quanto ela é interessante, rica e pródiga, podendo ser ao mesmo tempo 

muito forte e muito frágil... (BRASIL/MEC/SEF: PCN Meio Ambiente, 1ª a 4ª série, 

vol. 9, p. 74) 

 

Ressalta-se, também, o pequeno destaque dado à dimensão política do tema, pois 

o documento é muito centrado na mudança de comportamento individual como solução 
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para os problemas ambientais. Além disso, na maior parte do documento são discutidos 

os problemas ambientais mais aparentes sem enfocar as causas mais profundas. Como 

os PCNs direcionaram a programação da TV Escola, muitos desses aspectos são 

observados também nos filmes produzidos. 

Outro marco importante foi a edição da  Lei n° 9795, publicada em 28 de abril 

de 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi regulamentada pelo 

Decreto nº 4281/02, e define a educação ambiental, princípios e finalidades, além das 

tarefas que cabem às organizações governamentais e não governamentais. Dispõe, em 

seu Artigo 10 que “a Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal". Tal documento destaca a incorporação da dimensão ambiental na formação, 

especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino 

e dos profissionais de todas as áreas:  

Art. 11 – A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender 
adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política 
Nacional de Educação Ambiental. 

  

 As ações previstas no atual ProNEA - Programa Nacional de  Educação 

Ambiental (BRASIL, 2005), destinam-se a assegurar no âmbito educativo 

 ... a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade 

ambiental - ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e política – 

ao desenvolvimento do país, buscando o envolvimento e  a  participação social 

na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade 

de vida (p. 33).  

O ProNEA assume as seguintes diretrizes: transversalidade e 

interdisciplinaridade, descentralização espacial e institucional, sustentabilidade 

socioambiental, democracia e participação social, aperfeiçoamento e fortalecimento dos 

sistemas de ensino, meio ambiente e outros que tenham interface com a educação 

ambiental.  

 No atual ProNEA e na composição do órgão gestor da PNEA os Ministérios da 

Educação e do Meio Ambiente têm trabalhado de forma integrada, o que  representa um 

avanço em relação às políticas anteriores. 

 É importante ressaltar que o documento prevê apoio para produção de materiais 

didáticos em EA e aos processos de formação docente e prevê uma linha de ação 
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específica sobre comunicação e educação ambiental. A esse respeito foi lançado 

recentemente um edital de chamadas para campanhas, matérias e clipes de educação 

ambiental para rádio e televisão11. 

 É possível verificar que o aparato legal existente no país referente à educação 

ambiental é bastante abrangente. No entanto, ainda estamos caminhando para que a 

educação ambiental chegue efetivamente na maior parte das escolas. Observamos, 

também, uma dissonância entre as ações. Como exemplo disso, vemos que as televisões 

educativas, especificamente a TV Escola, não são contempladas de maneira clara no 

ProNEA e nos outros programas governamentais. O Programa “Parâmetros em Ação”, 

que é um material que foi produzido recentemente, chegou a poucas escolas e, neste 

momento, não se fala mais nele. Entendo haver necessidade de que os recursos públicos, 

sempre escassos, sejam utilizados de forma mais integrada e responsável. 

 Ressaltamos, ainda, que em paralelo às políticas governamentais a respeito da 

EA, a área vem se consolidando enquanto pesquisa, uma vez que desde 2004 já existe 

um grupo de trabalho constituído na Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Educação (ANPEd), já foram realizados três Encontros de Pesquisa em Educação 

Ambiental (EPEA), em parceria da UFSCar, USP Ribeirão Preto e UNESP de Rio 

Claro, e houve um crescimento exponencial de dissertações e teses que trabalham a 

temática no Brasil12. 

 

4.2 - Educação Ambiental: diferentes concepções – diferentes práticas 

 

 Alguns autores têm discutido a necessidade da expressão Educação Ambiental, 

uma vez que toda educação, a priori, seria ambiental. No entanto, acreditamos que o 

termo identifica uma área historicamente constituída e que vem acumulando produções 

teóricas e práticas. Neste sentido, concordamos com Carvalho, I. (2002) que 

 O atributo “ambiental”, longe de cumprir apenas uma função adjetivante, ao 
especificar uma educação em particular, constitui um traço identitário da EA, 
marcando sua origem num contexto histórico determinado: os movimentos 
sociais ambientais e seu horizonte de crítica contracultural. É neste último 
sentido que o “ambiental” ganha uma função substantiva, ao demarcar o 
pertencimento desta educação a uma tradição ambiental e seu universo de 
valores, práticas e atores sociais. (grifos da autora) 

                                                           
11 O Edital “Chamadas Educação Ambiental no Ar 2006” foi obtido no site do Ministério do Meio 
Ambiente em 6/11/2006. 
12 Cf. conferência proferida por Marcos Reigota, com o título “O Estado da Arte da Educação Ambiental 
no Brasil”  durante o III Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental, realizado na USP de Ribeirão 
Preto em 2005. 
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Não obstante essa identidade de origem, não existe uma única concepção de 

Educação Ambiental. Krasilchik (1986, 1994) já apontava essa definição era objeto de 

intensa controvérsia, não só no nosso país como também no âmbito internacional. Essa 

autora aponta o fato de que agrupam-se sob a denominação Educação Ambiental 

atividades muito variadas, tanto em conteúdo como em valores. 

 Conforme já abordamos anteriormente, no Brasil a Educação Ambiental tem 

suas raízes no movimento ambientalista que também pauta suas ações em diferentes 

concepções. Carvalho, I. (1998), procura fazer algumas reflexões a respeito do que 

chama “acontecimento ambiental”, definido como “a emergência de um campo 

contraditório e diversificado de discursos e valores que constituem um amplo ideário 

ambiental” (p. 114). Essa diversificação também chegou aos fazeres educacionais 

relacionados à questão. Para a autora (ibidem, 2002) a construção de uma prática 

educativa nomeada como EA ganha sentido “como parte da estruturação do campo 

ambiental e dos contextos políticos e culturais que este articula”.  Neste sentido 

A EA está profundamente marcada pelos limites e possibilidades, bem como 

pelas disputas internas e externas do campo. É neste contexto de disputas que 

vão se delinear as diferentes ênfases e compreensões acerca da problemática 

ambiental  e, por conseguinte, dos conceitos, programas análises pedagógicas e 

políticas voltadas para a intervenção em EA. (ibidem, 2002) 

 

Esses contextos diversificados do ambientalismo que influenciam a prática 

educativa da EA são classificados por Crespo (1998) em duas correntes atuais: o 

ambientalismo pragmático busca mecanismos que compatibilizem desenvolvimento 

econômico e manejo sustentável dos recursos naturais, como o desenvolvimento de 

tecnologias limpas e a regulação dos usos e direitos dos recursos e o ambientalismo 

ideológico, onde questiona-se a própria relação homem-natureza e da “desconstrução” 

de sua racionalidade, substituindo-a por outra. Essa corrente prefere o conceito de 

“sociedade sustentável”, ao invés de “desenvolvimento sustentável” pois parte de 

estratégias que visem mudar os paradigmas da racionalidade que orientam as sociedades 

e seus sistemas sócio culturais. Essas correntes do ambientalismo influenciaram as 

práticas educativas na área ambiental. 

Atualmente a categorização das diversas correntes e práticas de educação 

ambiental tem sido proposta por vários autores, entre os quais apontamos as revisões a 

seguir. 
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A partir das observações dos diversos fazeres educacionais voltados à questão 

ambiental, Sorrentino (1998) classifica-os, de forma bastante objetiva, em quatro 

grandes correntes: “conservacionista”, “educação ao ar livre”, “gestão ambiental” e 

“economia ecológica”. Nesta quarta corrente, acredita estarem presentes duas vertentes: 

“desenvolvimento sustentável”, aglutinando empresários, governantes e uma parcela das 

ONGs e “sociedades sustentáveis” composta por aqueles que sempre estiveram na 

oposição ao atual modelo de desenvolvimento. Classifica nesta segunda vertente alguns 

aspectos do Relatório do Fórum de ONGs Brasileiras para a Conferência da Sociedade 

Civil sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento  (1992) e o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global (p. 28). 

No âmbito internacional, Sauve (2002) apresenta diversas correntes de educação 

ambiental como: naturalista, conservacionista, solução de problemas, sistêmica, 

holística, humanista, crítica, bioregional, feminista, entre outras. Em um artigo mais 

recente (SAUVÉ, 2005), essa autora aponta a existência de 15 correntes de educação 

ambiental: 

- correntes que têm longa tradição: naturalista, conservacionista, resolutiva, sistêmica, 

científica, humanista, moral/ética; 

- correntes mais recentes: holística, biorregionalista, práxica, crítica, feminista, 

etnográfica, da ecoeducação, da sustentabilidade. 

Para identificar concepções de EA de atividades desenvolvidas em uma unidade 

de conservação, Mello(2000) as caracteriza em três grupos: grupo conservador, grupo 

da ecologia social e grupo da ecologia política.  

De uma forma bastante abrangente, percebemos que essas categorizações 

geralmente partem de uma concepção mais ligada aos aspectos naturais,  até chegar a 

uma concepção relacionada a uma visão mais integrada do meio ambiente, incluindo 

questões culturais, sociais, históricas, políticas, entre outras. Também observa-se que a 

noção de sustentabilidade, pautada de um lado pela questão do desenvolvimento 

sustentável e de outro pela noção de sociedades sustentáveis, também caracteriza as 

diferentes concepções de EA. 

De uma forma bastante genérica, Layrargues (2004) aponta que a educação 

ambiental é o “nome que historicamente se convencionou dar às práticas educativas 

relacionadas à questão ambiental” (p. 7).   O trabalho coordenado pelo autor e sob 

responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente apresenta algumas denominações: 

educação ambiental crítica, emancipatória, transformadora, ecopedagogia, educação no 
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processo de gestão ambiental e alfabetização ecológica, considerando como Identidades 

da EA no Brasil. Embora a reflexão sobre as diferentes identidades apontadas no livro 

seja extremamente importante, sabemos que as práticas existentes não contemplam 

apenas as vertentes apresentadas.  

  Pelo exposto, percebemos que, no campo teórico da EA não existe um consenso 

sobre as concepções/correntes/identidades/grupos que permeiam suas práticas. Não 

obstante a existência dessas categorizações,  optamos por estabelecer uma tipologia e 

selecionar algumas concepções que julgamos mais pertinentes, considerando os 

elementos elencados por outros pesquisadores e outros específicos do material de 

análise como, por exemplo, os exemplos de atividades apresentados.  

No que se refere às concepções de educação ambiental, as categorias propostas 

foram: Educação Ambiental Conservadora; Educação Ambiental Pragmática e 

Educação Ambiental Crítica. Em cada uma dessas concepções foram elencadas 

dimensões de análise que serão descritas posteriormente no capítulo sobre a construção 

da tipologia. 

A categoria da Educação Ambiental Conservadora está presente em quase 

todas as tipologias apresentadas. Suas concepções remontam da origem das práticas 

ambientalistas no contexto internacional que, de acordo com Pelicioni (2005) partem de 

um ideário romântico, inspirador do movimento preservacionista do final do século 

XIX, onde os vínculos afetivos proporcionados pela experiência de integração da 

natureza, trariam bem estar e equilíbrio emocional, bem como a valorização e proteção 

do ambiente natural. Esta perspectiva  ainda está presente em muitos cursos e materiais 

de EA. Sua característica principal é a ênfase na proteção ao mundo natural. Também 

aparecem características do idilismo (KRASILCHIK, 1994), ou seja, volta às condições 

primitivas de vida. São apresentados os problemas ambientais mais aparentes, 

desprezando-se as causas mais profundas. Ocorre uma relação dicotômica entre o ser 

humano e o ambiente, onde o primeiro é apresentado como destruidor. Praticamente não 

são abordadas questões sociais e políticas. As palavras chave seriam: natureza, 

conservação, proteção e destruição. 

A categoria da Educação Ambiental Pragmática apresenta o foco na ação, na 

busca de soluções para os problemas ambientais e na proposição de normas a serem 

seguidas. Por estarmos analisando um material produzido pelo Ministério da Educação, 

a questão normativa parece estar bastante presente e, por esse motivo, elegemos essa 

concepção como parte de nossa tipologia de análise. Essa categoria de educação 
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ambiental pode ter suas raízes no ambientalismo pragmático (CRESPO, 1998) e em 

concepções de educação tecnicistas. Busca mecanismos que compatibilizem 

desenvolvimento econômico e manejo sustentável de recursos naturais 

(desenvolvimento sustentável). A ênfase é na mudança de comportamento individual, 

por meio da quantidade de informações e de normas ditadas por leis e por projetos 

governamentais. Estes são apresentados como soluções prontas. Embora haja o discurso 

da cidadania e sejam apresentadas questões sociais como parte do debate ambiental, os 

conflitos oriundos dessa relação ainda não aparecem ou aparecem de forma consensual. 

Loureiro (2004) aponta a existência de um grande bloco hegemônico de tendências que 

propõem um fazer pedagógico comportamentalista e tecnocrático, onde entendemos 

estar incluída essa vertente pragmática. Esse mesmo autor aponta que o pragmatismo no 

ambientalismo caracteriza-se pelo pressuposto teórico e ideológico de que a gravidade 

da situação exige atitudes práticas, efetivas e exitosas em curto espaço de tempo. As 

palavras-chave são: mudança de comportamento, técnica, solução, desenvolvimento 

sustentável. 

A Educação Ambiental Crítica encontra suporte na perspectiva da educação 

crítica e no ambientalismo ideológico, descrito por Crespo (1998). É apresentada a 

complexidade da relação ser humano – natureza. Privilegia a dimensão política da 

questão ambiental e questiona o modelo econômico vigente. Apresenta a necessidade do 

fortalecimento da sociedade civil na busca coletiva de transformações sociais. As 

palavras-chave são: subjetividade, interdisciplinaridade, atitudes, cidadania ativa, 

sociedades sustentáveis.  

Entendemos que a proposta da Educação Ambiental Crítica é a mais pertinente 

para o contexto escolar e para a formação de professores e buscaremos orientar nossas 

analises e propostas a partir de suas perspectivas. Para tanto, o próximo subcapítulo 

justificaremos nossa escolha e discutiremos suas principais características. 

 

4.3 – Educação Ambiental Crítica  

 

É importante ressaltar que não desconsideramos a importância das atividades de 

conservação ambiental, pois elas são absolutamente necessárias em alguns locais e 

situações. Também entendemos que a perspectiva técnica, da busca de soluções ou 

minimização de problemas ambientais também é essencial na atual crise ambiental. No 

entanto, para o ambiente escolar, as abordagens nessas perspectivas apresentam a 
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questão ambiental em uma perspectiva reducionista que pouco contribuem para a 

construção de sociedades mais justas e que saibam exercer um papel ativo na busca de 

melhores condições sócio-ambientais.  

Nossa escolha sobre a concepção da EA Crítica para as atividades referentes à 

temática ambiental no contexto escolar e para a produção de material didático se 

justifica, principalmente, pelo papel fundamental que essa concepção atribui a dimensão 

política e à práxis educativa. Nessa perspectiva, o conhecimento ambiental no universo 

escolar deve ir além de uma visão tradicional e comportamental, mas em direção a uma 

postura reflexiva e participativa que busque elementos para a consolidação de uma 

sociedade sustentável, partindo de pressupostos não apenas técnicos mas, também, 

políticos, éticos e ideológicos. 

Ao contrario da concepção pragmática, que propõe uma intervenção apenas 

solucionadora de determinado problema ambiental, a perspectiva da EA critica se apóia 

na práxis, onde a reflexão subsidia a ação e esta trás novos elementos para a reflexão.  

No âmbito da história do ambientalismo, ao levar a problemática ambiental para 

a esfera pública, o ecologismo conferiu ao ideário ambiental a dimensão política 

(CARVALHO, I. 2004b). No contexto educacional, essa perspectiva baseia-se no 

pensamento crítico de Paulo Freire, entre outros autores, e propõe a constituição de 

“uma ação política orientada para uma profunda transformação das estruturas 

econômicas, políticas e sociais vigentes, bem como uma ação orientada para 

transformações na subjetividade e nas relações humanas” (PELICIONI, 2002).  

Argumentando sobre o que cabe no interior da “crítica” em educação e, 

particularmente, na educação ambiental, Loureiro (2006) ressalta que “as proposições 

críticas admitem que o conhecimento é uma construção social, historicamente datada, 

não neutra, que atende a diferentes fins em cada sociedade, reproduzindo e produzindo 

relações sociais...”. No nosso entendimento, uma educação ambiental que não esteja 

atrelada a essa perspectiva de conhecimento não pode atingir plenamente seu objetivo 

transformador. 

Nossa escolha é também subsidiada por referenciais teóricos que também 

apontam  a possibilidade e necessidade da EA na perspectiva de uma formação crítica 

do cidadão, entre eles Krasilchik (1994), Carvalho, I. (2002; 2004 a e b), Carvalho, L. 

(2001; 2006), Pelicioni (2002), Guimarães (2004), Loureiro (2004, 2006), entre outros.  

Outros aspectos da EA crítica que orientaram nossa escolha foram explorados 

por Guimarães (2004) que faz um contraponto entre essa perspectiva e a Educação 



 62

Ambiental Conservadora, entendida como uma educação que tende a privilegiar ou 

promover o aspecto cognitivo do processo pedagógico, o racionalismo sobre a emoção, 

o conhecimento desvinculado da realidade, a disciplinaridade frente à transversalidade, 

o individualismo diante da coletividade, a dimensão tecnicista frente à política, entre 

outros. Para o autor, a abordagem da Educação Ambiental Crítica traz a complexidade 

para a compreensão e intervenção na realidade sócio-ambiental. 

Para Carvalho, I (2004a) a Educação Ambiental Crítica propõe um projeto 

político pedagógico que busca contribuir para uma mudança de valores e atitudes 

levando à formação de um sujeito ecológico, entendido como um modelo para a 

formação de indivíduos e grupos sociais capazes de “identificar, problematizar e agir 

em relação às questões sócio-ambientais, tendo como horizonte uma ética preocupada 

com a justiça ambiental” (ibidem, p. 19).  O educador é situado como um mediador de 

relações sócio-educativas, coordenador de ações, pesquisas e reflexões que oportunizem 

novos processos de aprendizagens sociais, individuais e institucionais.  

No contexto internacional, Fien (1995)13, apud Pelicioni (2002) aponta 

“características definidoras da Educação Ambiental Crítica". Em resumo, o autor 

destaca que essa concepção enfatiza o desenvolvimento de uma consciência ambiental 

crítica baseada na visão holística do meio ambiente, em uma perspectiva histórica das 

questões atuais e futuras, no estudo das causas e conseqüências dos problemas 

ambientais e de soluções alternativas através da análise das relações entre ideologia, 

economia e tecnologia,  e governos locais, regionais, nacionais e globais. 

O autor destaca, ainda, que nessa perspectiva o desenvolvimento do pensamento 

crítico e de habilidades para a solução de problemas ocorre por meio de várias 

experiências de aprendizagem de caráter prático e interdisciplinar, que focalizem 

problemas reais, ou seja, se referem à práxis crítica. Também enfatiza a importância do 

desenvolvimento de uma ética ambiental baseada na sensibilidade e preocupação em 

relação à qualidade ambiental, e de uma alfabetização política, os quais promovem a 

participação em uma variedade de formas de ação social que ajudem a melhorar e 

manter a qualidade ambiental. 

 No que se refere à práxis, entendemos que é um conceito fundamental para o 

trabalho com a EA no ambiente escolar, concordando com Loureiro (2004) de que é 

                                                           
13 Fien J. Education for the environment: critical curriculum theorizing and environmental 
education. Geelong: Deakin University; 1995. 
 , 
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uma atividade relativa à liberdade e às escolhas conscientes, feita pela interação 

dialógica e pelas mediações que estabelecemos com o outro, com a sociedade e com o 

mundo, onde o conhecer, agir e perceber-se no ambiente deixa de ser um ato teórico-

cognitivo e torna-se complexo e concreto. Esse não é um processo individual, mas de 

interação com o coletivo. 

 Pelo exposto, observa-se que na proposta de uma EA crítica, a preocupação com 

as dimensões éticas e políticas são essenciais. A mudança de comportamentos 

individuais é substituída pela construção de uma cultura cidadã e na formação de 

atitudes ecológicas, que supõe a formação de um sentido de responsabilidade ética e 

social (CARVALHO, I., 2004b.). 

 Neste sentido, conforme propõe Loureiro (2006), para a tradição crítica não cabe 

...discutir conservação sem considerar os processos sociais que levaram ao 

atual quadro de esgotamento e extinção; falar em mudanças de 

comportamentos sem pensar como cada indivíduo vive, seu contexto e suas 

possibilidades concretas de fazer escolhas; defender uma forma de pensar a 

natureza, ignorando como cada civilização, cada sociedade e cada comunidade 

interagiam nela e definiam representações sobre ela; como produziam, 

geravam cultura e estilos de vida e como isso se da hoje. 

 

Concordamos com Saul (2000) de que problemas ambientais resultam de 

práticas sociais e estas são atividades culturais. Dessa foram, o autor propõe que todas 

as áreas do currículo devem trabalhar com a compreensão de relações entre natureza e 

cultura. 

Um importante documento que tem orientado as práticas de EA em uma 

perspectiva crítica é o já citado Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e de Responsabilidade Global, escrito durante a Rio 92, que define a 

Educação Ambiental como  

Um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as 

formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a 

transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a 

formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que 

conservam entre si relações de interdependência e diversidade (BRASIL, 

2005).  

Esse documento, afirmou pela primeira vez que  a EA não é neutra, mas 

ideológica, sendo reconhecida como um ato político, baseado em valores para a 

transformação social. 



 64

No que se refere à sustentabilidade, esse documento se contrapõe às noções de 

desenvolvimento sustentável enquanto crescimento sustentável, uma vez que incorpora 

mudanças técnicas e comportamentais, mas mantém a racionalidade moderna baseada 

na lógica do capitalismo e não contesta os estilos de vida baseados no consumo. Para 

tanto, defende a idéia de sociedades sustentáveis, que busca mudanças no estilo de vida 

com uma crítica radical às sociedades do consumo e sem o caráter desenvolvimentista. 

Esse conceito de sustentabilidade está atrelado à perspectiva de EA Crítica. 

 Concordamos com Loureiro (2004) de que 

Numa perspectiva histórica e crítica, a atribuição central da educação 

ambiental é fazer com que as visões ecológicas de mundo sejam discutidas, 

compreendidas, problematizadas e incorporadas em todo tecido social e suas 

manifestações simbólicas e materiais, em um processo integral e integrador e 

sem a imposição de uma única concepção hegemonicamente vista como 

verdadeira.  

 

Em oposição ao discurso oficial hegemônico, que vem insistindo há décadas na 

orientação da Educação Ambiental no sentido de mudanças nos comportamentos 

individuais, como estratégia de resolução da problemática ambiental, a perspectiva 

crítica da EA propõe transitar entre múltiplos saberes: científicos, populares, 

tradicionais, alargando nossa visão do ambiente e captando os múltiplos sentidos que os 

grupos sociais atribuem a ele (Carvalho, I., 2004b). 

Para atingir os objetivos dessa perspectiva de EA propõe-se uma postura 

interdisciplinar como abertura para novos saberes. A interdisciplinaridade, tão 

propagada e tão pouco vivenciada, acompanha os discursos da EA há muito tempo. 

Sendo que as disciplinas tradicionais isoladamente não conseguem dar conta da 

complexidade da questão ambiental a interdisciplinaridade surge como uma alternativa 

epistemológica e metodológica.  

Carvalho, I. (1998) define interdisciplinaridade como  

Uma maneira de organizar e produzir conhecimento, buscando integrar as 

diferentes dimensões dos fenômenos estudados. Com isso pretende-se superar 

uma visão especializada e fragmentada do conhecimento em direção à 

compreensão da complexidade e da interdependência dos fenômenos da 

natureza e da vida (p. 21).  
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A problemática ambiental não pode ser compreendida de forma crítica sem a 

integração de campos muito diversos do saber. Neste sentido, concordamos com Tristão 

(2004) de que a perspectiva da educação ambiental com ênfase no pensamento crítico 

vai ao encontro da complexidade e, portanto, vai além das disciplinas, gerando um 

processo interdisciplinar, provocando uma re-significação dos conceitos e inserção do 

saber ambiental. 

No campo epistemológico Leff (2001), em seu ensaio sobre o saber ambiental, 

ressalta que: 

O saber ambiental não constitui um campo discursivo homogêneo para ser 
assimilado pelas diferentes disciplinas científicas. O saber ambiental emerge 
de uma razão crítica, configurando-se em contextos ecológicos, sociais e 
culturais específicos e problematizando os paradigmas legitimados e 
institucionalizados. Esse saber não é homogêneo nem unitário. É um saber que 
vais se constituindo em relação com o objeto e o campo temático de cada 
ciência (p.168). 
 

Para a consolidação da EA na perspectiva crítica, as discussões e reflexões sobre 

esse saber ambiental no âmbito das diferentes disciplinas constituem condição para a re-

significação do conhecimento ambiental no universo escolar para além de uma visão 

conservadora e comportamental, mas em direção a uma postura reflexiva e participativa. 

Conforme já ressaltamos anteriormente, o bloco de programação de Meio 

Ambiente da TV Escola foi inserido em virtude deste ter sido eleito como um tema 

transversal pelos PCNs. Segundo esse documento (BRASIL, 1997), 

interdisciplinaridade e a transversalidade se fundamentam na crítica de uma concepção 

de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, apontam a 

complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus 

diferentes e contraditórios aspectos. Mas diferem uma da outra, uma vez que a 

interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos de 

conhecimento, enquanto a transversalidade diz respeito principalmente à dimensão da 

didática. 

 Araujo (2003) discorda da noção de transversalidade apenas na perspectiva da 

didática. Para o autor, a transversalidade assume também o pressuposto epistemológico, 

sobre que tipo de conhecimento deve a humanidade e a ciência produzir e também como 

fazê-lo na escola, considerando que as temáticas transversais “devem estar atreladas à 

melhoria da sociedade e da humanidade e, por isso, abarcam temas e conflitos vividos 

pelas pessoas no seu dia-a dia” (p. 28). Essa perspectiva de transversalidade exposta 

pelo autor vai ao encontro dos pressupostos da Educação Ambiental Crítica. No entanto, 
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observa-se que na perspectiva da transversalidade exposta nos documentos oficiais e 

nos materiais que se originaram a partir deles, a questão dos conflitos é evitada. 

 Em síntese, partindo da perspectiva interdisciplinar, seja na produção de 

conhecimento e/ou no processo de ensino-aprendizagem, transitando entre saberes 

científicos, populares e tradicionais, a EA Crítica busca mecanismos para que o 

indivíduo e a coletividade assumam uma postura reflexiva frente à problemática 

ambiental e busquem elementos para a consolidação de uma sociedade sustentável.  

 

 

4.4 - Educação Ambiental na formação docente 

 

 Na Educação Ambiental Crítica, conforme aponta Carvalho, I. (2004b), o 

educador é situado como mediador das relações sócio-educativas, coordenador de 

ações, pesquisas e reflexões que possibilitem novos processos de aprendizagens sociais, 

individuais e institucionais.  

 Não obstante aos avanços teóricos da área ambiental e ao esforço de uma grande 

parte de escolas e professores para incorporarem a dimensão ambiental aos seus fazeres 

educacionais, as pesquisas que estudam concepções de EA de professores(as) 

demonstram que os processos de formação docente ainda precisam avançar no sentido 

de uma leitura crítica da complexidade da temática. 

 Carvalho, L. (1989), em uma das primeiras teses da área de EA no Brasil, ao 

estudar as concepções de professores de 1ª a 4ª séries sobre o significado de Educação 

Ambiental identificou que a maior parte dos professores apresentava uma visão 

tradicional do significado do termo, relacionando-o à preservação ou conservação do 

ambiente. Outras concepções encontradas foram a genérica, onde os professores 

exibiam uma noção superficial ou imprecisa a respeito do termo, e a alternativa, com 

elementos de uma conotação diferente das anteriores. 

Em uma pesquisa realizada por Reigota (1995), esse autor apontava que 

... a compreensão de meio ambiente, enquanto interação complexa de 
configurações sociais, biofísicas, políticas, filosóficas e culturais parece 
distante de grande parte dos professores, visto a impossibilidade de estes 
incorporarem espontaneamente questões que perfazem a totalidade da 
problemática (p. 76). 

Mais de dez anos depois da primeira tese, Pelicioni (2002) estudou as 

representações sociais de Educação Ambiental de professores e outros profissionais que 

estavam começando o curso de Especialização em Educação Ambiental da Faculdade 



 67

de Saúde Pública da USP. As representações encontradas pela autora a respeito dos 

objetivos e estratégias da Educação Ambiental frente à problemática socioambiental, 

indicaram quatro tipos de concepções: O primeiro tipo atribuía à Educação Ambiental o 

objetivo de mudar atitudes e comportamentos dos indivíduos e aproximava-se da 

abordagem da educação conservacionista, segundo a qual o ser humano deveria ser 

capacitado para a adequada utilização dos recursos naturais. O segundo também atribuia 

à Educação Ambiental o objetivo de promover mudanças atitudinais e 

comportamentais, mas, neste caso, a estratégia utilizada seria o autoconhecimento, a 

integração do ser humano à natureza e o estreitamento das ligações afetivas com o 

mundo. O terceiro tipo de representação atribuía à Educação Ambiental o objetivo de 

promover transformações não apenas no indivíduo, mas na sociedade, e o quarto tipo 

atribuía à Educação Ambiental o objetivo de prover instrumentos de gestão ambiental. 

Outras pesquisas mais recentes também identificaram concepções de EA de 

professores. Souza (2004) em sua pesquisa com professores de Ciências e Geografia do 

município de Vitória da Conquista, na Bahia, identificou que 52% apresentaram uma 

visão conservacionista de EA que, conforme a autora, “se caracteriza pela concepção de 

defesa do ambiente natural interligada a uma visão utilitarista da relação homem-

ambiente” (p. 98). Resultado semelhante foi encontrado por Sguarezi (2005), com 

professores de 1ª a 4ª séries de ensino fundamental do município de Cuiabá, onde as 

concepções que predominaram foram agrupadas em uma perspectiva conservadora, em 

que “as propostas educativas não teriam como meta o processo de transformação 

social”, estando relacionadas à preservação do ambiente, este reduzido às suas 

dimensões naturais (p. 133). 

O predomínio de concepções que demonstram o ideário da educação ambiental 

conservacionista, explicitada nos trabalhos acima, confirma a forte influência dessa 

abordagem no Brasil, conforme já havia observado Krasilchik (1986). Além disso, por 

meio da análise dessas pesquisas, entre outras, podemos inferir que a concepção de uma 

educação ambiental na perspectiva crítica ainda está distante de grande parte dos 

professores. 

Isto demonstra a necessidade de um levantamento das práticas que realmente 

ocorrem na escola e de discussão sobre políticas de formação de professores que, 

embora sem buscar a homogeneidade, indiquem os avanços ocorridos na área, às 

concepções didáticas, filosóficas e conceituais existentes, bem como a discussão sobre a 
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interdisciplinaridade e complexidade, na busca de caminhos metodológicos para o 

trabalho na perspectiva da educação ambiental. 

Pensando nas instâncias onde ocorre formalmente ocorre a formação do 

professor, temos que pensar na formação inicial e continuada. 

Em relação à formação inicial, ou seja, nos cursos de licenciatura, existem 

diversas propostas que vão desde a criação de disciplinas específicas até concepções de 

currículos abertos e “ambientalização curricular”. No que se refere à criação da 

disciplina, em Silva (2000), identificamos sua existência em diversas instituições de 

Ensino Superior do Estado de São Paulo e, após investigações que incluíram análise dos 

planos de ensino e entrevistas com os professores responsáveis, destacamos que, 

embora essa situação apresente limites, não necessariamente é uma experiência 

negativa, uma vez que pode significar um espaço consolidado, embora não o único, 

para discussões teóricas e metodológicas e de práticas que propiciem uma formação 

mais abrangente relacionada à temática ambiental e de ser um momento dos professores 

tomarem contato com as propostas oficiais e com os diversos materiais existentes sobre 

o tema  discutindo e desenvolvendo uma visão crítica sobre eles.  

Não obstante, concordamos com Carvalho, L. (2001) que os cursos de 

licenciatura deveriam investir em uma estrutura curricular mais flexível e dinâmica que 

facilitasse o tratamento das questões ambientais por meio de experiências diversificadas 

e de uma abordagem que envolvesse os vários aspectos do tema.  

Tristão (2002) apresenta quatro desafios da educação ambiental na sociedade do 

conhecimento: enfrentar a multiplicidade de visões; superar a visão do especialista; 

superar a pedagogia das certezas; superar a lógica da exclusão. Para essa autora  

... os(as) professores(as) teriam que ousar e buscar um enfrentamento teórico 

que rompesse as barreiras conceituais existentes entre as disciplinas, visando à 

constituição de um conhecimento que compreenda a interação entre os 

diferentes fenômenos da realidade, além de buscar os exercícios de práticas 

coletivas mais flexíveis e vivenciais (p. 175). 

Concordamos com Jacobi (2003) que destaca que os professores devem estar 

preparados para reelaborar as informações ambientais que recebem, a fim de poder 

transmitir e decodificar para os alunos as múltiplas determinações e intersecções do 

significados da temática ambiental.  

Neste sentido, os cursos de formação inicial e continuada, bem como os 

materiais didáticos, devem propiciar a esses professores discussões e vivências que 



 69

possibilitem perceber e refletir sobre as relações existentes entre o componente 

ambiental nas escalas locais e globais, as interações sociedade e natureza, o componente 

ético e político dessa abordagem, entre outros aspectos.   

No entanto, entendemos que não são somente os conhecimentos e práticas 

desenvolvidos nas formações sistematizadas que formam o professor. Concordamos 

com Carvalho, I (2004b) que ser professor requer mais do que conhecimentos 

científicos, pedagógicos e educacionais, mas também sensibilidade, indagação teórica e 

criatividade para encarar as diversas situações conflituosas do ambiente escolar. Para 

tanto, é da natureza da atividade docente a mediação reflexiva e crítica, e essa mediação 

também inclui o trabalho com a temática ambiental. 

Em 2000, a Coordenação de Educação Ambiental do Ministério da Educação 

promoveu em Brasília a Oficina “Panorama da Educação Ambiental no Ensino 

Fundamental”, onde foram reunidos pesquisadores importantes da educação ambiental 

brasileira, como Luiz Marcelo de Carvalho, Marcos Sorrentino, Michele Sato, Isabel 

Carvalho, entre outros. Para o evento, cada especialista produziu um paper norteado 

pela seguinte questão geradora: “A formação de professores em Educação Ambiental 

possibilita o exercício da mesma na educação formal? Deste encontro foi publicado um 

documento (BRASIL, 2001b), dos qual consideramos importante alguns aspectos que 

serão discutidos a seguir.  

Carvalho, L.  (2001) considera três dimensões fundamentais para a formação do 

educador para a temática ambiental: 1) a dimensão relacionada à natureza dos 

conhecimentos presentes nos diferentes programas de formação; 2) a dimensão 

relacionada aos valores éticos e estéticos que tem sido veiculado pelos mesmos; 3) o 

tratamento dado às possibilidades de participação política do indivíduo, tendo como 

meta à formação de cidadãos e a construção de uma sociedade democrática. No caso da 

formação continuada do professor, esse autor considera fundamental a possibilidade de 

envolvimento dos educadores, seja nos processos de construção de conhecimentos, 

como também, de opções metodológicas e, para tanto, considera a necessidade de 

substituir tendências pedagógicas de formação baseadas na transmissão de 

conhecimentos e experiências por um processo reflexivo de aprendizagem. 

No mesmo documento, Sorrentino (2001) aponta algumas dimensões que 

entende ser essenciais no processo de capacitação em educação ambiental. Entre elas 

ressalto a importância dos seguintes itens: estímulo ao educador ambiental para 

acreditar na sua capacidade de atuação e exercita-la; possibilitar ao educador o contato 
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com métodos e técnicas de EA que possam por ele ser apropriados às suas práticas 

cotidianas; e contribuir para a organização de “comunidades de aprendizagem” e de 

“redes de comunicação” que possibilitem a educação continuada e ampliem a potência 

dos indivíduos para intervirem na transformação da realidade.  

No caso da TV Escola, estamos diante de um processo de formação continuada 

mediante a educação a distância. Outra característica é que deixa para o professor a 

responsabilidade pela sua formação. O envolvimento do professor no processo de 

produção do material não ocorreu, o que dificulta sua assimilação. No entanto, a 

possibilidade do professor ampliar seu universo de conhecimento a respeito, entre 

outras, da temática ambiental, por meio de um canal de televisão específico de 

(in)formação, embora apresente limitações,  pode colaborar com alguns dos aspectos de 

formação apontados acima como: propiciar conhecimentos significativos a respeito da 

temática, apresentar discussões sobre a ótica de várias áreas do conhecimento e 

possibilidades de integração (interdisciplinaridade), apresentar e discutir alternativas 

metodológicas, expor a forma com que diferentes culturas lidam com a questão 

ambiental. Para tanto, o cuidado com o que é exibido na programação é essencial, bem 

como o estabelecimento de critérios mínimos de qualidade. Além disso, a preocupação 

maior deve ser com a formação e não com a quantidade de informação.  

A capacitação a distância via televisão necessita, ainda, de constantes estudos de 

recepção dos materiais audiovisuais buscando atender às necessidades de formação 

docente para não investir em produções, muitas vezes caras, porém pouco profícuas em 

termos de informação e possibilidade de reflexão crítica, tanto no âmbito individual 

como coletivo. 

Não podemos deixar de constatar que os processos de capacitação docente em 

EA têm aumentado progressivamente. Na formação inicial, disciplinas têm sido 

inseridas, cursos com ênfase na área têm sido oferecidos, pós-graduações têm sido 

criadas, semanas temáticas têm abrangido o assunto, entre outras atividades (SILVA, 

2000). 

Já a formação continuada, de forma geral, tem sido realizada com freqüência nas 

políticas educacionais recentes. O que ocorre com cursos de formação continuada na 

área de educação ambiental não é diferente desse quadro. No entanto, esses cursos e 

programas proliferam nem sempre com a qualidade desejada. Além disso, praticamente 

inexistem programas de avaliação dos resultados desses cursos e se estes geram alguma 

mudança na prática pedagógica do professor.  
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Ressalta-se que o documento do atual ProNEA (BRASIL, 2005) apresenta como 

uma de suas linhas de ação a “formação de educadores e educadoras ambientais” 

propondo, entre outros, a formação continuada de educadores, produção de material 

técnico-pedagógico e instrucional de apoio aos processos formativos, implementação de 

metodologias de educação a distância mediante o uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação, realização de parcerias entre escolas públicas e 

universidades e a facilidade de acesso dos professores da rede pública de ensino básico 

aos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu em educação ambiental. Desejamos que 

essas propostas possam sair do papel e ganhar os universos escolares desse país. 
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Capítulo 5 
 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 
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5.1 – Coleta dos materiais 

 

A parte metodológica deste trabalho começou com a localização e busca dos 

programas de Meio Ambiente da TV Escola junto à Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação, órgão vinculado à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. É 

importante ressaltar a dificuldade que tivemos para a localização dos programas. A FDE 

identifica as fitas por data de transmissão na TV Escola e o Guia de Programas do MEC 

identifica apenas pelos títulos. Após a decisão utilizar como objeto de estudo a 

programação nacional de meio ambiente, tivemos que proceder a localização da data em 

que cada programa foi transmitido, o que não foi uma busca fácil. Precisei localizar 

todas as grades de programação desde 1996 (anexo das revistas da TV Escola), uma vez 

que no site do MEC só constava a partir de 2002. Como trabalhava na Representação do 

MEC, tivemos acesso a alguns exemplares mais antigos na extinta biblioteca do órgão. 

No entanto, a coleção estava bastante incompleta. Obtivemos os exemplares que 

faltavam na biblioteca da FEUSP e em escolas públicas da região oeste de São Paulo. 

Em posse de todas as grades procedemos a busca pelos programas nacionais de 

meio ambiente, cuja lista dos títulos já possuía pelo Guia de Programas, procurando um 

por um na grade de programação. Tal esforço seria praticamente impossível para um 

professor, que geralmente possui uma grande carga horária de aulas. Entendemos que 

possa partir daí a primeira modificação sugerida: que as datas de transmissão constem 

nos Guias de Programação e/ou que o FDE tenha alguma sistemática para localização 

por título dos programas. De posse das datas, fizemos a solicitação à FDE que copiou os 

programas em fitas VHS. 

No que se refere à análise, utilizamos uma perspectiva qualitativa, 

compreendendo duas etapas:  

a) análise exploratória dos programas, consistindo de uma análise individual, com 

construção de fichas para cada filme, e de uma análise da programação nacional de 

meio ambiente de forma conjunta, partindo das fichas individuais; 

d) análise de conteúdo de uma série produzida pelo MEC especificamente para ser 

veiculada na TV Escola e do material de apoio. 
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5.2 - Análise exploratória  

 

Esta primeira fase exploratória teve como objetivo conhecer o material, entender 

como era constituída a programação, além de realizar uma pré-análise, que segundo 

Bardin (1977) é a fase de organização propriamente dita, de maneira a conduzir a um 

plano de análise. Esta primeira fase teve também, como uma das missões, a escolha dos 

documentos que seriam submetidos à análise de conteúdo. Neste sentido, após a leitura 

dos resumos de todos os programas foram selecionados os programas nacionais para a 

análise exploratória. 

A partir do Guia de Programas 1996-2002, constatamos que foram exibidos no 

período 88 vídeos classificados dentro do bloco de programação Meio Ambiente 

(ANEXO A). Destes, 49 são produções de outros países e 39 programas foram 

produzidos no Brasil, sendo 4 produções próprias da TV Escola.  

Dos 39 vídeos nacionais, 4 eram séries de diferentes programas. Considerando 

cada filme individualmente passamos a ter 65 programas constituindo a “Programação 

Nacional de Meio Ambiente da TV Escola exibida de 1996 a 2002”. No Anexo C são 

desmembradas as séries, descritas as datas em que os programas foram transmitidos, a 

duração dos mesmos e o tema central. Além disso, citamos os vídeos que não foram 

localizados, bem como os que apresentaram problemas na hora da exibição. A amostra 

passou então a ser constituída de 57 filmes. 

Para esta primeira fase de análise, foi construída uma ficha de análise individual 

para cada programa (Anexo D), levando-se em consideração referências bibliográficas, 

trabalhos realizados com vídeos ambientais, especificidade do material, entre outras. A 

ficha contempla as características do programa (duração, produtor, ano de produção, 

data de apresentação na TV Escola e data em que foi analisado), descrição resumida do 

conteúdo, comentários sobre as imagens e conceitos apresentados e objeto da 

preocupação ambiental. 

Ainda na ficha são estabelecidas algumas categorias no que se refere ao formato 

do programa e ao apelo utilizado.  

Quanto ao formato, utilizamos as categorias propostas por Santaella (2001):  

- video-documentário – a ênfase é no caráter informativo da mensagem, faz recurso de 

dados e estatísticas, a locução é sempre em voz off. Acrescentamos que os 

documentários apresentam situações reais e não representativas;  
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- vídeo-reportagem – faz uso de recursos variados, especialmente o das entrevistas. 

Geralmente é apresentado em locução in, ou seja, o apresentador aparece em cena; 

- videodidático – tem caráter nitidamente pedagógico, semelhante a uma aula, 

apresentando esquemas, mapas e detalhando os exemplos; 

- videodenúncia – grande ênfase nos desastres ecológicos, tentando mostrar agressões 

que são desconhecidas do público que assiste, e buscando a adesão a diferentes causas; 

- vídeo de divulgação – visa tornar públicos os projetos bem sucedidos de proteção e de 

recuperação do meio ambiente; 

- vídeo narrativo – nessa categoria conta-se uma história, ou seja, uma narrativa; 

- vídeo poético – está carregado de intenções artísticas, exuberância de formas e ritmos; 

- vídeos mistos – juntam características de dois ou mais tipos de vídeo. Na nossa ficha 

individual optamos por não colocar essa categoria e sim indicar os tipos de vídeo que 

entendemos que a compõem. 

 Pelas características do material, acrescentamos a essas categorias o vídeo-

capacitação. Entendemos esse tipo de vídeo como aquele em que o narrador se dirige 

especificamente ao professor apresentando, entre outros, exemplos e idéias a serem 

aplicadas em sala de aula. 

 No apelo, tentamos indicar de que forma a mensagem é transmitida. Utilizamos 

duas das categorias propostas por Ramos (2003), que analisou propagandas das ONGs 

na televisão, e propusemos outras duas, tendo em vista a especificidade do material 

analisado.  

-    catastrófico (ou amedrontador) – esse tipo de mensagem procura gerar no receptor 

um impacto emocional negativo acerca das conseqüências do problema;  

- afetivo (ou enaltecedor) –esse tipo de apelo procura gerar um impacto emocional no 

espectador, a partir de uma referência positiva de qualidade ambiental, no sentido de 

valorizar os recursos naturais e resgatar o sentimento de identificação do ser humano 

com a natureza. 

O autor categoriza também o apelo informativo. Sendo que os filmes foram 

produzidos com finalidades educativas, entendemos que o apelo informativo aparece em 

maior ou menor grau em todos os programas. Pelas características da amostra optamos 

por eleger outras duas outras categorias de apelo: o lúdico e o participativo. 

O apelo lúdico seria aquele que busca passar a mensagem através de 

brincadeiras, humor, encenações, enquanto que o participativo tenta exemplificar ações 
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que já foram realizadas e indicar formas em que o receptor pode também participar para 

minimizar determinada problemática. 

É importante ressaltar que alguns programas não utilizam apenas um tipo de 

apelo e isso foi indicado nas fichas. Muitos filmes buscam inicialmente criar no 

expectador um apelo afetivo para depois apresentar os problemas partindo de um apelo 

catastrófico. É o que apresentamos como uma contraposição entre o belo e o chocante. 

A ficha do programa também tem um espaço destinado às observações, ou seja, 

aspectos considerados relevantes, mas que não tinham sido explicitados nos itens 

anteriores. Nesse espaço também foram colocados os erros conceituais encontrados, 

embora esse aspecto não tenha sido objeto de análise. 

Após assistir todos os programas e preencher as fichas fizemos uma análise 

conjunta da programação. Embora esta pesquisa seja de caráter qualitativo, inicialmente 

alguns dados quantitativos foram levantados e expressos em gráficos, como as datas, 

duração, produtoras, entre outros. Após esta etapa, procuramos analisar o conjunto da 

programação considerando, além das categorias explicitadas na ficha, os seguintes 

aspectos: 

- as estratégias de comunicação utilizadas; 

- as temáticas abordadas; 

- a existência ou não de uma articulação pedagógica entre os programas e 

- a forma de apresentação da diversidade sócio-ambiental brasileira e de questões 

polêmicas.   

Esta primeira etapa possibilitou traçar um panorama da Programação Nacional 

de Meio Ambiente da TV Escola exibida de 1996 a 2002, bem como selecionar os 

filmes para a análise de conteúdo. Para tanto, escolhemos a série “Meio Ambiente e 

Cidadania”. 

  

5.3 - Análise de conteúdo  

 

Dentro da programação nacional de meio ambiente, escolhemos a série Meio 

Ambiente e Cidadania para realizar a análise de conteúdo. A escolha da série se deu 

pelos seguintes aspectos: a série é composta de 10 filmes, que tentam abranger uma boa 

parte dos aspectos relacionados ao meio ambiente; há um programa específico 

relacionado ao ambiente social; a série foi produzida pelo próprio Ministério da 
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Educação com objetivo específico de ser veiculada na TV Escola; e o fato de ser 

dirigida ao professor, embora possa também ser utilizada com alunos. 

Os programas da série são relacionados aos seguintes temas: Ecossistema, 

Energia, Água, Lixo, Saneamento, Poluição, Solo, Ambiente Social, Horta. Os filmes 

têm duração de 11 minutos. Para analisá-los realizamos a transcrição das falas (o áudio) 

e convertemos o vídeo em CD-ROM (Windows Media Player) para poder captar as 

imagens mais significativas.  

Foram feitas averiguações sistemáticas do material, que foi visto e revisto 

diversas vezes. Uma vez que, pela pluralidade do veículo, é impossível fazer uma 

descrição verbal total de um filme, conforme ressaltam Vanoye & Goliot Leté (1994) as 

formas de transcrição do áudio e escolha das imagens orientou-se pelas características e 

objetivos da pesquisa. 

Na transcrição optamos por fazer duas colunas: uma com a transcrição do áudio 

e outra com comentários sobre a locução, o enquadramento, e com a captura de imagens 

consideradas mais significativas (ANEXO E).   

A locução foi indicada conforme a presença ou não do locutor na tela, conforme 

observado em outros trabalhos (ex: GUIDO, 2005; SIQUEIRA, 2004), a saber: 

- Locução in: recurso pelo qual o texto é falado por um locutor que aparece na tela; 

- Locução off: recurso pelo qual um texto é falado por um locutor que não aparece, 

enquanto outras imagens são apresentadas (NAZÁRIO, 2005). 

O enquadramento foi incluído na transcrição uma vez que informa o centro de 

interesse da imagem. De acordo com Passarelli (1999)14 apud Nazário (2005), os planos 

podem ser: 

- Plano geral: no qual nenhum elemento possui destaque, mostra-se todo o espaço da 

ação; 

- Plano médio: usado principalmente em interiores, mostra um conjunto de elementos 

(figuras humanas e cenário) envolvidos na ação; 

- Plano americano – em que figuras humanas são mostradas até a cintura; 

- Primeiro plano ou close: em que temos o detalhe de um corpo ou objeto. 

As imagens selecionadas para a captura foram aquelas que possibilitavam a 

discussão em termos das dimensões e categorias propostas. Dessa forma, a imagem foi 

analisada como complemento do conteúdo do áudio, uma vez que a análise específica 

                                                           
14 Passarelli, C. A. F. Imagens em diálogo: filmes que marcaram nossas vidas. In: Spink, M.J. (org.) 
Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano. São Paulo: Cortez; 1999, p. 273 – 83).  
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das imagens compreenderia entrar em universos distintos como o da arte (estética), da 

semiótica (signos), da psicologia (interpretações), entre outros.  

A metodologia escolhida para identificação das concepções de educação 

ambiental foi a análise de conteúdo, que é definida por Bardin (1977) como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 
(p. 42) 
 

Essa autora ressalta que o objetivo da análise de conteúdo é a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que 

permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem.  

Para a construção da tipologia levamos também em consideração o exposto por 

Bardin (ibidem) a respeito da pertinência das categorias, ou seja, devem estar adaptadas 

ao material de análise escolhido, pertencer a um quadro teórico definido e ainda refletir 

as intenções da investigação e as características das mensagens.  

Para tanto, construímos uma tipologia com o objetivo de identificar as 

concepções de Educação Ambiental presentes nos vídeos de meio ambiente produzidos 

pela TV Escola e que pudesse servir de base para analisar a concepção de EA de outros 

materiais didáticos. Sua construção foi embasada de um lado pelo referencial teórico 

discutido no capítulo 4, a respeito das diferentes concepções de educação ambiental e 

pelas dimensões propostas por Carvalho, L. (1996, 2001, 2006) e, de outro, pelas 

características do material analisado. 

Carvalho, L. (2001) considera três dimensões fundamentais para a formação do 

educador na temática ambiental: 1) a dimensão relacionada à natureza dos 

conhecimentos presentes nos diferentes programas de formação; 2) a dimensão 

relacionada aos valores éticos e estéticos que tem sido veiculado pelos mesmos; 3) o 

tratamento dado às possibilidades de participação política do indivíduo, tendo como 

meta à formação de cidadãos e a construção de uma sociedade democrática.  Em 

Carvalho et. al (1996), o autor utilizou essas dimensões para análise de materiais 

impressos de EA. Em um texto mais recente (ibidem, 2006) o autor refina essas 

dimensões, colocando a dimensão política com central e as dimensões de conhecimento 

e valores como dimensões de complementaridade e de reciprocidade. 

Fizemos a opção de não centrar nossa análise nos conceitos apresentados nos 

filmes em termos de qualidade e quantidade. Alguns erros conceituais identificados 
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foram descritos na ficha do próprio programa, mas não se constituíram elementos 

específicos da análise. Sem desconsiderar a importância do aspecto conceitual, 

entendemos que não são propriamente os conceitos apresentados ou os erros conceituais 

que caracterizam a concepção de EA. No entanto, embora sem entrar na análise dos 

conceitos ecológicos expressos nos programas, fizemos um recorte sobre os 

conhecimentos relativos aos aspectos da relação ser humano-meio ambiente e ciência e 

tecnologia.  

Para a construção da tipologia de análise selecionamos alguns elementos que 

consideramos fundamentais no processo educativo relacionado com a temática 

ambiental e que se tornaram presentes quando da análise exploratória dos vídeos. Estes 

foram agrupados em cinco dimensões de análise: relação ser humano/meio ambiente, 

ciência e tecnologia, valores éticos, política e atividades sugeridas aos professores. Em 

cada uma dessas dimensões foram agrupados elementos que, em conjunto, 

possibilitaram inferir a concepção de Educação Ambiental predominante. As 

concepções de EA foram agrupadas em três categorias descritas no capítulo 4: 

Educação Ambiental Conservadora, Educação Ambiental Pragmática e Educação 

Ambiental Crítica. O detalhamento de cada uma dessas dimensões e categorias está 

descrito no capítulo sobre a construção e aplicação da tipologia de análise.  

A análise foi realizada de forma transversal, ou seja, não analisamos cada 

programa individualmente e sim cada uma das dimensões, ou seja, na análise da relação 

ser humano – meio ambiente foram selecionados trechos/recortes/imagens de vários 

programas que apresentavam concepções frente àquela dimensão. 

É importante ressaltar que, embora a análise se concentre nas transcrições dos 

programas da série “Meio Ambiente e Cidadania”, ela também contém elementos da 

observação empírica de outros programas assistidos.  

Também fizemos uma triangulação com o material de apoio da TV Escola e com 

os documentos oficiais. Para a seleção do material de apoio procuramos encontrar nos 

Cadernos da TV Escola nas séries de Estudo e também na Revista da TV Escola 

aspectos mais significativos relativos ao trabalho com os filmes de Meio Ambiente  

Dentre os 38 Cadernos da TV Escola, selecionamos o Conversa com o Professor 

de Ciências e a Idade do Brasil 2 por apresentarem tópicos diretamente relacionados à 

temática ambiental. 

Na Revista da TV Escola, a temática ambiental foi destaque em vários 

momentos. No entanto, a programação nacional aparece em freqüência menor do que a 
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internacional, como já era previsto em relação ao número de programas. Entre as 

reportagens, selecionamos três que tratam de experiências relacionadas com a 

programação de meio ambiente ou que dão destaques à programação da área (Revista 

TV Escola nº 12, 18 e 25, publicadas em 1998, 2000 e 2001), que consideramos mais 

significativas para nossa análise. 
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6.1 - O programa TV Escola no Estado de São Paulo 

 

Logo que chegamos à FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), 

na ocasião da busca das fitas, em 07/07/2003, a primeira coisa que avistei logo na 

entrada foi a antena parabólica para captação dos programas da TV Escola (Figura 3). 

No órgão existe uma estrutura especialmente montada para o Programa e uma pessoa 

responsável pela captação e gravação dos filmes. A Fundação possui também uma 

estrutura para reprodução das fitas (Figura 4), que podem ser solicitadas por professores 

e/ou pelas diretorias de ensino, e todo o acervo desde a primeira exibição da TV Escola, 

catalogado por data de exibição (Figura 5).  

 

  

             Figura 3 – Entrada do FDE 
 
 
 

 
 
Figura 4 – Equipamentos para captação, gravação e reprodução das fitas. 
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Figura 5 – Parte do acervo de fitas 
 

Na ocasião, aproveitamos a oportunidade para conversar com alguns técnicos do 

órgão que trabalharam com a implantação do programa TV Escola no Estado. Embora 

essa entrevista não tenha sido especialmente planejada, foi possível obter informações 

que consideramos relevantes e que tentaremos descrever neste tópico. A transcrição da 

entrevista encontra-se no Anexo F. 

 As pessoas com as quais conversamos são Técnicos em Comunicação da 

Fundação. Um deles fez parte da equipe que fez o projeto para a implantação do 

Programa nas escolas públicas estaduais de São Paulo. Na época, foi produzido pela 

equipe um filme e um livreto (Almeida, 1996) que nos foi cedido, sobre a exploração da 

tele-sala com o equipamento, como se faz a gravação entre outras coisas. O livreto 

possui uma série de informações detalhadas contendo, inclusive, desenhos explicativos 

e glossário dos termos da área e foi distribuído para todas as escolas estaduais no início 

do Programa. 

No início da implantação da TV Escola foi destinada uma dupla de técnicos por 

Diretoria de Ensino15, que ficaria responsável pela captação de imagens e disseminação 

                                                           
15 São 89 diretorias de ensino no Estado, divididas por regiões geográficas. 
 



 84

de todas as formas dentro do âmbito de atuação da Diretoria. Essas duplas ficavam nas 

oficinas pedagógicas das diretorias. Para essas duplas, foram dados cursos sistemáticos 

de leitura de imagens e como ela pode ser potencializada no processo ensino-

aprendizagem. Esses cursos traziam, por exemplo, pessoas da TV Cultura responsáveis 

por programas pedagógicos. Era responsabilidade de cada uma dessas duplas gravarem 

os programas, suprirem a região com algum filme que uma escola necessitasse e montar 

capacitações sobre leitura da imagem. Embora esses cursos tenham atingido todas as 

diretorias e todas tenham recebido o kit tecnológico, os técnicos entendem que o 

programa não foi incorporado por todas de uma mesma maneira. Neste sentido, ambos 

destacaram a qualidade do trabalho nas Diretorias de Ensino de Suzano e Bauru. 

Destacaram, também, que as Diretorias de Ensino passariam a ter, em breve, além das 

oficinas pedagógicas, um Núcleo de Tecnologia Educacional, o que poderia facilitar o 

trabalho com a TV Escola. 

Segundo os técnicos, as diretorias deram vários cursos utilizando a programação 

do Salto para o Futuro16, considerando esta como uma das fases mais frutíferas da TV 

Escola: 

 

Então você tem diretorias que chegaram a ter 20, 30 turmas com a programação do Salto 

e esses cursos eram homologados pela CENP. Então essa foi uma das fases mais 

frutíferas, digamos assim, em termos dos objetivos da TV Escola. Técnico 2 

 

 A respeito de capacitação de professores para a utilização do recurso, 

destacaram o programa promovido pelo MEC,  “TV Escola e os desafios de hoje”, 

sendo que um foi feito pela UNICAMP e outro pela UNESP de Bauru. Ela destacou que 

o da UNICAMP não utilizou a Internet e os cursistas acompanhavam por telefone e por 

correspondência. Já os da UNESP tinham um site em que os cursistas eram 

acompanhados. 

 Sob responsabilidade do Estado, foi dado um curso em 2002, o EDUCOM, 

onde, segundo os técnicos, foram atingidas 2000 escolas, de um total de 6000. Segundo 

o site do curso, o objetivo do projeto foi a “formação de professores para o uso de 

linguagens audiovisuais em sala de aula na perspectiva da educomunicação, na 

modalidade de educação a distância, mediada por um ambiente virtual de 

aprendizagem” (www.educomtv.see.inf.br, consultado em 22/02/2005). O curso foi 
                                                           
16 Conforme já abordado, o programa Salto para o  Futuro faz parte da programação da TV Escola e é 
dedicado exclusivamente à capacitação docente. 
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ministrado sob responsabilidade do Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de 

Comunicação e Artes da USP (ECA/USP) e contou com a participação de um professor 

e um coordenador de cada uma das escolas atingidas. Segundo os técnicos, esse curso 

foi muito bem recebido pelos professores e não era apenas sobre a TV Escola. Eles 

trabalhavam mais com a cultura de massa de uma forma geral.  

 Os técnicos têm consciência de que esses cursos ainda são insuficientes para 

abranger todo o Estado e entendem que há necessidade de novos cursos nessa 

perspectiva.  

 Perguntamos se a Fundação tinha conhecimento do número de escolas que 

efetivamente utilizam a TV Escola. Salientaram não ter dados no Estado sobre isso, 

embora tenham conhecimento que as diretorias de ensino que mais trabalham com a TV 

Escola são a de Suzano e Bauru. Neste sentido, destacaram as pesquisas da Fundação 

Carlos Chagas e da CESGRANRIO, em nível nacional, realizadas em 1998. 

 Embora sem questioná-los diretamente, observamos em algumas falas que eles 

têm algumas hipóteses para a não utilização do Programa em grande escala como, por 

exemplo: 

 

“...essa é uma das maiores dificuldades do professor, que tem uma série de 
resistências que nascem exatamente por essa razão ... o filme tem uma densidade tão 
grande de informações que dependendo da metodologias do professor, então ele tem 
um medo que a aula tome um certo rumo ignorado.”  
 

“...e o preconceito também, “ah é o que vem do MEC” ... e isso cria uma barreira 
que a gente não está acostumado a enfrentar.”  
 
 
“...as pessoas reproduzem o modelo em que elas foram capacitadas para lecionar, 
elas não reproduzem aquilo ... a pedagogia áudio visual nunca, hoje nas faculdades 
de Pedagogia você tem alguma coisa que fala sobre multimídia, tem quase nada, 
então você imagina esses professores ... então você não pode avançar nos conceitos 
porque os professores não tem canalizado o processo, é muito complicado, e aí 
surgem uma série de desculpas. “Ah, a antena está quebrada, ninguém grava, é difícil 
gravar” ... Então a resistência por causa da não vivência cria um elenco de desculpas 
de resistência incrível...”  
 

 Também ressaltam a importância dos cursos de formação de professores 

incorporarem o trabalho com a linguagem áudio-visual, para que o professor se torne 

mais capacitado para utilizá-las em sala de aula. 

 Tendo em vista as pesquisas de Lima (2000) e Machado (2001), que constataram 

a baixa utilização do programa no Estado e as visitas que realizamos em algumas 

escolas estaduais e municipais da região Oeste, onde nenhuma utilizava o programa, 

procuramos encontrar algum resultado positivo no Estado. Ao realizar a pesquisa nas 
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revistas da TV Escola, encontramos uma reportagem destacando o trabalho realizado 

utilizando a programação em uma escola estadual no município de Santo André.  

Decidimos, então, conhecer um pouco do trabalho dessa escola e comparecemos 

no local em 01/04/2005. É uma escola situada na periferia do município de Santo André 

e que abriga 18 classes de ensino fundamental de 1ª a 4ª série, distribuídas nos períodos 

matutino e vespertino. Ao chegar, a primeira coisa que reparamos foi que a grade de 

programação estava em cima da mesa da sala dos professores, que era também sala da 

coordenação. Conversei com a coordenadora atual, que era professora na escola quando 

chegou o kit tecnológico, em 1997. Tivemos acesso, também, a um livro com a relação 

das datas e dos programas que estavam gravados e um outro destinado à reserva da sala 

de vídeo, onde o professor precisa colocar um pequeno projeto para a atividade.  

Iniciamos a conversa perguntando como que o projeto da TV Escola foi recebido 

pelos professores. Ela contou que as professoras ficaram muito animadas com a grade e 

a revista e a coordenadora da época contratou um técnico para a instalação do kit e ela 

própria gravava os programas solicitados pelas professoras.  

A coordenadora mostrou-nos o acervo, em uma das estantes da sala dos 

professores e percebemos que a maioria das fitas era de 1997 a 1999. Ela comentou que 

aquela época foi o auge do trabalho com a TV Escola. Os professores solicitavam a 

gravação, assistiam os programas nos HTPCs (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo) 

e preparavam suas aulas. Eram programados também trabalhos conjuntos com mais de 

uma classe.  

Além do trabalho realizado na escola, ela nos contou que os professores levavam 

as fitas pra casa e preparavam as aulas e que foi uma fase muito frutífera. Destacou que 

os programas eram usados também para qualificação dos professores, como foi o caso 

da série sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais17. 

Questionamos o porquê do trabalho com o material ter diminuído atualmente. 

Ela apontou que, embora se coloque a disposição dos professores para gravar os 

programas, atualmente eles não demonstram o mesmo interesse. Ela apontou alguns 

fatores como, por exemplo, que a equipe docente mudou completamente (ela é a única 

que continua desde aquela época e está na coordenação há 5 anos), que as professoras 

estão mais envolvidas com a chegada da sala de informática, que a grade de 

                                                           
17 Esta série tem um programa dedicado ao tema transversal meio ambiente, o qual fez parte de nossa 
amostra. 
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programação estava demorando para chegar à escola, a questão do horário do HTPC, 

entre outros: 

 

“Até essa diferença tem em relação àquele tempo. Porque HTPC é horário de trabalho 
coletivo e se ele é coletivo tem que estar os dois períodos juntos. Essa divisão em dois 
dias para o grupo da manhã e da tarde estar junto. Só que o outro rendia mais. Até para 
trabalho com fita. Eu podia estar passando a fita em um horário e discutindo outro com 
elas. O que dá pra aproveitar nesta fita. Em vez dela estar assistindo em casa, sozinha, a 
gente assistiria junto, já debateria, já ia montar o programa todo. Coisa que se você fizer 
hoje até dá, mas você passa a fita e tem que discutir no dia seguinte”.  
 
“Então a minha outra coordenadora era maravilhosa. O grupo era envolvido. A gente 
trabalhava. Não tinha muito esse negócio de horário, porque era até as duas e a gente 
ficava até as cinco se bobeasse. Era uma equipe boa que se programava. Quando você ia 
programar uma coisa assim do tipo você esquecia um pouco do horário. Hoje já está 
tudo diferente. Seu horário é limitado. Você está aqui e logo depois tem que estar lá. 
Então é uma correria. Tem faculdade, filhos, então o pessoal tem outra visão. Então elas 
ficam aqui e logo depois tem que ir pra faculdade. Então elas ficam muito atropeladas, 
coitadas. É filho, faculdade,casa ...” 

 

  Pelo exposto, podemos observar que mesmo nessa escola onde o programa TV 

Escola gerou um interesse especial no início, hoje não há mais uma utilização rotineira. 

O interesse foi se perdendo.  

Entendemos que há necessidade dos sistemas de ensino, tanto municipal ou 

estadual como federal, realizarem pesquisas continuadas buscando identificar as causas 

da baixa utilização da TV Escola. Torna-se necessário pensar uma outra forma dos 

professores terem acesso aos programas. Por exemplo, a FDE deveria divulgar na rede, 

no site da Secretaria, a existência de todos os programas e a listagem dos mesmos e 

facilitar o empréstimo para as escolas. Mais importante ainda seria possibilitar às 

escolas a manutenção da videoteca, inclusive com contratação de funcionários e/ou 

estagiários, para captação e gravação dos programas pois, no nosso entendimento, não é 

possível que um programa governamental necessite até mesmo de contribuição 

financeira dos próprios professores para ter pleno funcionamento, como em uma escola 

que é destacada na Revista: 

 

“Todos cooperam, até tiram dinheiro do próprio bolso. Cada professor contribui com R$ 

6,00 mensais que, somados ao aluguel da cantina, são suficientes para pagar os salários 

das duas funcionárias contratadas da videoteca” (depoimento da orientadora de uma 

escola de Cananéia/SP na Revista da TV Escola nº 16, agosto/setembro de 1999, p. 26). 

 

 Não obstante a baixa utilização do recurso em sua formatação inicial, ou seja, 

instalação do kit, captação e gravação dos programas e utilização para a capacitação 
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docente, temos observado nos cursos de formação continuada e na apresentação de 

trabalhos em congressos que praticamente todos os professores conhecem a TV Escola e 

muitos utilizam seus programas em suas aulas. 

 

 

6.2 – Dados da Análise exploratória dos programas nacionais de Meio ambiente 

exibidos pela TV Escola 

 
 
 A análise exploratória possibilitou a identificação das características principais 

de cada um dos filmes que compõem a amostra. Partindo dos resultados obtidos nas 

análises individuais (Anexo D), buscaremos avaliar a amostra de forma conjunta, numa 

perspectiva qualitativa, mas sem desconsiderar alguns dados quantitativos, com objetivo 

de identificar quais as características que sobressaem no corpo da amostra. 

 Situando a análise sobre os 65 programas nacionais, a partir dos dados 

constantes no Guia de Programas, foi possível elaborar gráficos que permitissem 

visualizar os dados sobre ano de produção, produtora, ano de exibição, e duração dos 

programas. Embora esta pesquisa tenha como objetivo uma análise qualitativa dos 

programas, achamos interessante apontar esses dados quantitativos por indicar com 

mais clareza a constituição da programação de meio ambiente e possibilitar uma 

reflexão sobre os dados numéricos obtidos. 

No que se refere ao ano de produção, embora a TV Escola tenha iniciado suas 

atividades apenas em 1996, observa-se que o filme mais antigo foi produzido em 1988 e 

o mais recente, em 2000 (figura 6). A produção própria da TV Escola/MEC na área de 

meio ambiente aconteceu a partir de 1998. Anterior a esse ano foram exibidos filmes 

comprados ou cedidos.  
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Figura 6 – Gráfico indicando o ano de produção dos filmes nacionais da 
programação de meio ambiente da TV Escola (1996-2002) 
 

Ressaltamos que havia um grande número de vídeos sem indicação do ano de 

produção, o que dificultou a análise deste dado.  

No que se refere à produtora, observa-se na figura 7 que a maioria dos vídeos 

que fazem parte da programação de meio ambiente da TV Escola foi produzido por 

órgãos governamentais, destacando os produzidos pelo próprio Ministério da Educação, 

como o Mata Atlântica, Jaú, PCN Cuide do Planeta e a série Meio Ambiente e 

Cidadania. As produtoras independentes também representam um número significativo. 

Quanto aos programas de TV aberta, todos foram produzidos pela TV Cultura. 

Figura 7 – Gráfico da origem dos vídeos nacionais de meio ambiente da 
programação da TV Escola (1996-2002) 
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Na Figura 8 é possível observar que a maior parte dos programas foi exibido 

pela primeira vez em 1996, ano em que a programação de meio ambiente assim como 

dos outros  temas transversais ocupava uma parte significativa da programação. Nos 

outros anos a produção inédita foi diminuindo e também o espaço dedicado aos 

programas de meio ambiente uma vez que, a partir de 1999, a programação de ensino 

médio passou também a fazer parte. No ano de 1998 as produções inéditas foram 

aquelas produzidas pela própria TV Escola, já citadas anteriormente e a partir de 1999 a 

quantidade reprises supera a quantidade de programas inéditos. Além disso, a partir de 

2002, algumas vezes filmes de Meio ambiente forma incorporados em uma nova 

categoria: “Temas Sociais Contemporâneos”. 

 

Figura 8 – Gráfico demonstrando o ano em que os programas foram exibidos pela 
primeira vez na TV Escola 
 

A duração dos programas varia de 113 minutos de duração, como é o caso da 

“TV Executiva de Educação Ambiental” até programas de menos de 7 minutos, como é 

o caso dos vídeos “Cidadania e água” e “Para onde?”. 

 Com relação aos aspectos qualitativos, fizemos uma análise conjunta, utilizando 

as fichas dos programas (Anexo D), verificando que as temáticas centrais dos filmes da 

programação de meio ambiente transmitidos de 1996 à 2002 foram: 

- Biodiversidade: A voz da criança, Anima-mundi, Brasil 500 pássaros, Série 

Ecovídeo ( Planta verde: uma fábrica de alimentos; a importância de cada espécie na 
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Natureza; O que podemos fazer para ajudar a natureza), Os pequenos leões da Mata-

Atlântica; Tráfico de animais; 

- Referenciais teóricos de ecologia e educação ambiental: Agenda 21 (partes 1 e 2), 

Série Ecovídeo (Noção de Ecologia; Noção de Ecossistema; Cadeia Alimentar), 

Educação Ambiental – TV Executiva MEC, Série Meio Ambiente e Cidadania 

(Apresentação; Ecossistema), PCN Temas transversais – Cuide do planeta; 

-  Preservação de ambientes específicos: Antártida, Berçário do Atlântico, Série 

Ecovídeo (A interdependências dos elementos que compõem a natureza), Floresta 

da Tijuca, Série Heróica Natureza (Colonizando a Amazônia), Jaú - um talismã, Jaú, 

Mata Atlântica, Nascente do amazonas, Serra da Madureira, Viagem do Pantanal; 

- Água: Cidadania e água, Série Chuá-chuágua, Meio ambiente e cidadania (Água – 

dona da vida), Planeta Água; 

- Lixo: Meio ambiente e cidadania (Lixo é luxo), Vira Plástico, Vira Volta; 

-  Desmatamento: É o pau que rola, Para onde?, Florestas para sempre; 

- Problemas sócio-ambientais: Heróica natureza (Pobres e sujos, ricos e poluidores), 

Ilha das flores, Meio ambiente e cidadania (O ambiente social; Poluição – homens 

agentes da vida), TV vila – ambiente e coisa e tal;  

- Outros: Série Ecovídeo (Cultura do Açaí, Medicina Popular, Artesanato Utilitário), 

Gaia, Agenda 21 – Desertificação, Série Meio Ambiente e Cidadania (Energia, 

Saneamento, Horta, Solo). 

É possível verificar a grande diversidade de temáticas que compõem a 

programação. Cabe ressaltar, no entanto, que a quantidade de filmes que abordam os 

problemas sócio-ambientais ainda é pequena.  

 Na análise do formato dos programas, conforme é possível observar na Figura 9, 

verificamos que a maioria se enquadra em videodocumentário, muitos dos quais foram 

produzidos para exibição na TV Cultura. O segundo formato bastante freqüente foi o 

videodidático, ou seja, filmes que são semelhantes a uma aula, porém, com grande 

utilização de imagens explicativas, como gráficos, esquemas, mapas, etc.  

Embora documentários e programas didáticos possam transmitir conceitos 

desconhecidos de alguns professores, principalmente os de 1ª a 4ª série, entendemos 

que, tendo em vista o objetivo central da TV Escola,  deveria ser ampliada a quantidade 

de programas com formato de capacitação, como é o caso do filme “Ensino 

Fundamental” da Série “Chuá-chuágua”, e dos programas que foram discutidos no 

módulo “Vendo e Aprendendo” (Florestas da Tijuca, Floresta para Sempre e série 
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Heróica natureza) onde professores de diferentes áreas discutem sobre as possibilidades 

de trabalho com aqueles filmes.  
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Figura 9 – Distribuição dos programas de meio ambiente da TV Escola pelo 

formato. 

 

Entre os vídeos enquadrados na categoria de vídeos mistos, podemos citar o 

Brasil 500 pássaros (narrativo e poético), a série Chuá chuágua (didático e narrativo), o 

Ilha das Flores (documentário, didático e narrativo) entre outros. 

O apelo mais freqüentemente utilizado, dentro das categorias apresentadas na 

metodologia, foi o catastrófico, ou seja, aquele que procura apresentar as conseqüências 

negativas do problema de modo amedrontador. Esse tipo de apelo apareceu em 23 dos 

filmes analisados. Este resultado é diferente do encontrado por Luz (2000) na análise 

dos filmes sobre lixo, onde a utilização de mecanismos afetivos prevaleceu. No entanto, 

a quantidade de filmes com apelo afetivo também é significativa (19 filmes). 

O apelo participativo, que considero um dos mais importantes para formação 

docente, também apareceu com freqüência (18 filmes). Destaca-se o filme “Cidadania e 

água” que propõe formas de participação em conselhos que tratam do assunto. No 

entanto, em alguns filmes, ainda que busquem incentivar a participação, não indicam 

especificamente o que o expectador (no caso aluno e/ou professor) podem fazer. Ainda 

temos filmes que indicam formas de participação que não são possíveis, como no caso 

do filme “Vira Plástico”, em que as pessoas separam o plástico e o entregam a catadores 

que passam de bicicleta pelas casas. Os filmes também dificilmente apresentam 
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dificuldades práticas que as pessoas podem se deparar para exercer sua participação. 

Este aspecto também foi observado por Luz (2000) na análise de vídeos sobre lixo.  

O apelo lúdico foi o que apareceu com menor freqüência, destacando-se o filme 

Brasil 500 passáros. Em alguns programas, observa-se que se procura conciliar mais de 

um tipo de apelo. Algumas vezes começam alertando sobre as maravilhas da natureza, 

para depois mostrar os problemas de forma catastrófica, como ocorre no filme Mata 

Atlântica.  

Ressalta-se que o apelo informativo aparece em maior ou menor grau em todos 

os programas, uma vez que se trata de uma televisão educativa. 

Luz (2000) identificou as seguintes estratégias de comunicação nos filmes sobre 

lixo: contraposição entre o “belo” e o “chocante”, utilização de estatísticas e números 

impressionantes, exemplos positivos, poemas/musicas e humor. Nos filmes de meio 

ambiente da TV Escola encontramos também essas estratégias, com exceção do humor. 

Uma outra estratégia encontrada com freqüência nos filmes analisados é a utilização de 

depoimentos de especialistas. 

A contraposição entre o “belo” e o “chocante” é uma estratégia comum em 

filmes ambientais. Em quase todos os filmes são apresentadas imagens admiráveis da 

natureza em oposição a cenas que causam aversão. Na nossa amostra, podemos citar 

como exemplos os filmes Agenda 21 - a utopia concreta (parte 1 e 2), Berçário do 

Atlântico, Tráfico de animais, entre outros.  

Guido (2006), que analisou programas do Repórter Eco, também observou essa 

contraposição, destacando que 

A sensibilização dos indivíduos para as questões ambientais ocorre de duas 
maneiras distintas: de um lado por meio do medo de uma suposta revolta da 
natureza através das catástrofes ambientais e, de outro, a ênfase das belezas da 
natureza intocada. Ao trabalhar com os dois extremos, a culpa da devastação 
da natureza recai sobre o homem, que destrói, que degrada, que polui a 
natureza, o que justifica a importância da ausência do homem para que a 
natureza seja preservada. A intocabilidade passa a ser considerada um padrão 
valorativo da natureza. 
 

 A utilização de estatísticas e números visa impressionar o expectador e também 

foi bastante freqüente na amostra analisada. Números impressionantes sobre escassez de 

água, toneladas de lixo, porcentagens de consumo de países ricos e pobres, etc, são 

apresentados. Para Luz (2000), combinados com imagens chocantes ou belas, a 

utilização de dados numéricos atinge ao mesmo tempo os sistemas racionais e 

emocionais dos indivíduos. 
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 A apresentação de experiências positivas realizadas em outros lugares aparece 

no sentido de exemplificar algumas formas de participação que o indivíduo e a 

coletividade podem seguir. Um exemplo é a parte 2 do filme Agenda 21 – a utopia 

concreta que é todo dedicado a apresentar experiências que deram certo. Alguns filmes 

apresentam experiências bem sucedidas em espaços de educação formal, como é o caso 

do Poluição: homens agentes da vida da série Meio Ambiente e Cidadania e o filme A 

voz da criança. 

 A utilização de poemas e músicas não foi muito freqüente na amostra analisada. 

Esse tipo de linguagem atinge diretamente os mecanismos afetivos. Exemplos de filmes 

que utilizam essa estratégia é o Anima-mundi, que não tem narração, apenas músicas 

contracenando com as belas imagens. O filme Brasil – 500 pássaros utiliza músicas 

para apresentar diversos nomes de pássaros e árvores que compõem a biodiversidade 

brasileira. O filme Chove-chuva da série Chuá-chuágua utiliza músicas e advinhas com 

água, o que o torna bastante interessante. 

 A apresentação de depoimentos de especialistas (biólogos, geógrafos, 

representantes de órgãos governamentais e de ONGs) busca atingir os mecanismos 

cognitivos do indivíduo e dar um tom “enciclopédico” ao que está sendo falado. 

Siqueira (1999) também observou essa característica nas reportagens de ciência do 

Fantástico, concluindo que “os falares da ciência através do especialista dão 

legitimidade ao que está sendo dito” (p. 106). Na análise de programas do Canal Futura, 

Foresti (2001) identifica “o poder nas mãos do especialista. Ele domina o conteúdo e a 

forma de transmitir o que sabe” (p. 142). Em quase todos os filmes aparece pelo menos 

um depoimento de especialista, que parecem funcionar como argumentos de autoridade, 

de certeza do que está sendo apresentado.  

Em contraste com a grande quantidade de depoimentos de especialistas, as 

populações locais aparecem em poucos programas e poucas vezes são apresentados seus 

depoimentos nos filmes. Um exemplo diferenciado é a série Ecovídeo, em que são 

apresentados exemplo de sustentabilidade local a partir de populações tradicionais da 

Amazônia.  

Seria interessante que mais programas fossem trabalhados como na série “Vendo 

e aprendendo”, onde professores comentam 3 filmes da programação, fazendo uma 

articulação pedagógica entre eles. A maioria dos filmes, por si só, não oferecem 

elementos para o trabalho interdisciplinar, sendo que caberá aos professores planejar as 

suas aulas com filmes de meio ambiente de forma a contemplar este aspecto. 
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De certa forma, a diversidade sócio-ambiental brasileira foi apresentada no 

conjunto dos filmes. No entanto, observa-se uma maior concentração sobre o ambiente 

amazônico.  

É importante ressaltar que temáticas ambientais mais polêmicas não foram 

abordadas no conjunto de filmes analisados, como é o caso dos transgênicos. 

Levando se em consideração os objetivos apontados por Diáz (2002), 

consideramos que os filmes da amostra procuram contribuir para gerar mudanças de 

comportamento em relação ao meio ambiente. No entanto, são poucos que favorecem a 

compreensão das inter-relações e conflitos entre a pessoa, sua cultura, sua sociedade, 

seu meio natural, que seria essencial para a formação do professor. Ou seja, a ênfase 

dada à mudança de comportamento individual ofusca a dimensão política das questões 

sócio-ambientais.  

A análise de conteúdo possibilitará uma compreensão melhor desse aspecto, 

dentre outros. 

 

  

6.3 – Dados da Análise de Conteúdo da série “Meio Ambiente e Cidadania” 

 

6.3.1 – Construindo e aplicando a tipologia de análise 

 

Ressaltamos que, assim como outras categorizações, a tipologia apresentada não 

pretende ser absoluta abarcando todos os aspectos da educação ambiental. Tal tipologia 

pretende identificar a principal característica da educação ambiental expressa nos filmes 

analisados e contribuir para a reflexão de um caminho a ser traçado que busque 

englobar as características de uma educação ambiental crítica.  

 Neste capítulo optamos por estar discutindo o referencial teórico em que se 

baseiam essas categorias juntamente com a análise do material e com a comparação 

com resultados encontrados por outros pesquisadores. 

As categorizações de EA encontradas nos trabalhos consultados e expostas no 

cap. 4 forneceram importantes subsídios teóricos para nossa reflexão. Entretanto, as 

classificações descritas foram baseadas em levantamentos de concepções junto à 

professores e na análise de fazeres educacionais relacionados à questão, e não na análise 

de materiais didáticos. Dessa forma, optamos por estabelecer uma tipologia e selecionar 

algumas concepções que julgamos mais pertinentes, considerando os elementos eleitos 
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por outros pesquisadores e outros específicos do material como, por exemplo, os 

exemplos de atividades apresentados.  

 No que se refere às concepções de educação ambiental as categorias propostas 

foram: Educação Ambiental Conservadora; Educação Ambiental Pragmática e 

Educação Ambiental Crítica, descritas no capítulo 4.  

 Para a construção da tipologia de análise, conforme já descrevemos no capítulo 

sobre os caminhos metodológicos, selecionamos alguns elementos que consideramos 

fundamentais no processo educativo relacionado com a temática ambiental e que se 

tornaram presentes quando da análise exploratória dos vídeos. Estes foram agrupados 

em cinco dimensões de análise: relação ser humano/meio ambiente, ciência e 

tecnologia, valores éticos, participação política, e atividades sugeridas aos professores.  

Em cada uma dessas dimensões foram agrupados elementos que, em conjunto, 

possibilitaram inferir a(s) concepção(ões) de Educação Ambiental predominante(s). É 

importante ressaltar que a seleção dos elementos dentro de cada concepção reflete, de 

uma forma genérica, os casos que consideramos mais característicos de cada uma. 

Dessa forma, devido à própria complexidade da Educação Ambiental, não é tarefa fácil 

identificar onde termina uma dimensão e onde começa outra. Dessa forma, a tipologia 

proposta para esta investigação reflete uma série de escolhas e representa uma 

possibilidade de interpretação para concepções de Educação Ambiental.  

No Quadro 3 apresentamos uma síntese das concepções e das dimensões 

elencadas em cada uma delas, que serão explicitadas nos sub-capítulos que seguem. 
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Quadro 3 – Concepções de Educação Ambiental e dimensões para a análise de conteúdo 

Caracterização da Educação Ambiental Dimensões de análise 
Concepção Conservadora                                                                                       Concepção Pragmática  Concepção Crítica 

Relação  
ser humano/ambiente 
 

- dicotomia ser humano- ambiente; 
- ser humano como destruidor; 
- retorno à natureza primitiva (arcaísmo 
ou idilismo); 
- relação de harmonia homem/natureza; 
ser humano faz parte da natureza em sua 
dimensão biológica (reducionismo 
biológico). 

- antropocentrismo; 
-  ser humano capaz de usar sem 
destruir; 

- perspectiva fatalista - precisa proteger o 
ambiente para poder sobreviver; 
- ser humano como biológico e social; 
- lei de ação e reação (natureza vingativa). 

- Complexidade da relação; 
- ser humano pertence à teia de relações 
sociais, naturais e culturais e vive em 
interação; 
- relação historicamente determinada; 
- ser humano como biopsico-social, dotado 
de emoções. 
 

Ciência e Tecnologia 
 

- cientista/especialista como único 
detentor do saber; 

- base empirista – conhecimento 
como algo externo ao cientista; 

- ciência como portadora da verdade e 
da razão; 
-produção científica isolada da 
sociedade. 

- relação entre ciência e sociedade de uma 
forma utilitária; 
- conhecimento científico ocorre de forma 
linear; 
- ênfase nos resultados; 
- resolução dos problemas ambientais 
pela ciência e tecnologia; 

- supremacia do saber científico sobre o 
popular. 

- conhecimento científico como produto da 
prática humana; 
- interdisciplinaridade na produção do 
conhecimento; 
- processo de investigação envolve rupturas 
e mudanças de rumo; 
- ciência como uma das formas de 
interpretação do mundo; 
- cultura local como conhecimento.  

Valores éticos  
 
 
 
 
 
 

- questões que envolvem conflitos não 
são abordadas. 
- padrões de comportamento em uma 
perspectiva maniqueísta; 
- todos são igualmente responsáveis 
pelos problemas e pela qualidade 
ambiental. 
 

- conflito apresentado como um “falso 
consenso”; 
- solução depende do querer fazer; 
- ênfase nos comportamentos 

individuais - normativo; 
- relação direta entre informação e 
mudança de comportamento. 

- questões controversas são apresentadas na 
perspectiva de vários sujeitos sociais; 
- questões de igualdade de acesso aos 
recursos naturais e distribuição desigual de 
riscos ambientais são discutidas; 
- incentivo à formação valores e atitudes 
direcionados pela ética e justiça ambiental. 
 

Política 
 

- não há uma contextualização política e 
social dos problemas ambientais; 
- a dimensão da participação política não 
aparece. 
 
 

- participação do Estado como projetos 
e normas; 
- oposição entre o social e natural; 
- cidadão é o consumidor; 
- propostas de atuação individual. 

- proposta de “cidadania ativa” ; 
- responsabilidades das diferentes 

instâncias (sociedade civil, governo, 
ONGs); 

- fortalecimento da sociedade civil; 
 ênfase na participação coletiva. 

Atividades propostas 
 

- atividades de contemplação; 
- datas comemorativas; 
- atividades externas de “contato com a 
natureza” com fim em si mesma. 
 
 
 

- atividades “técnicas/ instrumentais” sem 
propostas de reflexão (ex. separar 
materiais para reciclagem); 
- resolução de problemas ambientais 
como atividade fim; 
- atividades que apresentem resultados 
rápidos. 
 

- propostas de atividades interdisciplinares; 
- resolução de problemas como temas 
geradores; 
- exploram-se potencialidades ambientais 
locais/regionais;  
- estudo do meio; 
- role-play - tema controverso. 



6.3.2 – Dimensão da relação ser humano-meio ambiente 

 

 Na análise exploratória dos programas uma questão que se destaca são as formas 

de apresentação das relações entre o ser humano e o meio ambiente. Buscamos entender 

que aspectos dessa relação são privilegiados nos filmes.  

Nos trabalhos pesquisados encontramos as expressões relação homem-natureza 

(CAVALARI et. al, 2001; VALENTIN, 2005); ser humano – natureza (CARVALHO 

I., 2004b), homem -  meio ambiente (KRASILCHIK, 1994). Nossa escolha sobre a 

expressão ser humano – meio ambiente foi porque queríamos incluir também as 

relações com o ambiente urbano e construído. Embora com consciência de que essas 

expressões não são sinônimos, a análise não prescinde das discussões que foram 

explicitadas em trabalhos que escolheram outras  expressões e da análise histórica das 

relações do ser humano com o ambiente natural.   

Conforme aborda Cavalari et. al. (2001), a idéia de natureza não é algo 

espontâneo  e sim um produto da cultura, sendo construída historicamente. Para a autora 

“a explicitação da forma como determinada sociedade torna a natureza presente é de 

fundamental importância, portanto, para a superação dos impasses gerados pela 

problemática ambiental” (ibidem).  

Sob um enfoque histórico, Carvalho I. (2004b) aponta como a relação dos 

grupos sociais com o ambiente foi marcada pela natureza percebida em um dado 

momento como domínio do selvagem, a ser domado e, em outro, como reserva do bom 

e do belo. A autora destaca que, desde o século XV firmou-se um modelo urbano e 

mercantil em contraposição ao padrão camponês, ressaltando: 

(...) É nesse contexto que a cultura ilustrada se ergue como uma parede 

invisível a demarcar o território humano civilizado contra a natureza selvagem, 

dentro e fora do sujeito humano. Constrói-se, historicamente, a representação 

do mundo natural como lugar de rusticidade, do inculto, do selvagem, do 

obscuro e do feio (CARVALHO I., 2004b, p. 95). 

Já no século XVIII iniciou-se uma mudança no padrão de percepção do mundo 

natural. A Revolução Industrial impulsionou a degradação ambiental e a exploração da 

força de trabalho. Neste sentido “a experiência urbana, marcada pelas inóspitas 

condições ambientais, impulsionou o surgimento de um sentimento estético e moral de 

valorização da natureza selvagem, não transformada pelos humanos” (ibidem, p. 99). 
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Grun (1996) aponta que no racionalismo moderno ocorre a objetificação da 

natureza, ou seja, os seres humanos, enquanto sujeitos, retiram-se da natureza e a vêem 

como quem olha uma fotografia, como um objeto. Isso implica, por um lado, domínio e 

posse e, por outro, afastamento e perda. Isso também gera uma cisão entre natureza e 

cultura, originada no cartesianismo. Para o autor, esta separação sujeito/objeto e, 

consequentemente natureza/cultura, são dicotomias que estão presentes em grande parte 

de materiais de educação ambiental. Para uma efetiva EA crítica, essas dicotomias 

precisam ser superadas. 

Em outro extremo, Grun (ibidem) aponta que alguns discursos valorizam o 

passado como momento de uma suposta harmonia do ser humano com o ambiente. 

Nesses discursos propõe-se um retorno à natureza perdida. Nessa postura nostálgica que 

propõe um apego ao passado idealizado, conhecida como arcaísmo, ocorre uma 

inversão do domínio do sujeito (homem) sobre o objeto (natureza) proposta no 

cartesianismo. Ou seja, agora é o objeto que domina o sujeito. A natureza é totalizada e 

o homem assume uma posição de reverência.  Dessa forma, continua existindo a 

dicotomia entre sujeito e objeto, só que em uma posição inversa.  

Carvalho L. (2006) chama a atenção para a necessidade de evitarmos o 

reducionismo biológico, ou seja, “abordagens que consideram que a relação da 

sociedade com a natureza pode ser entendida a partir da relação que outras espécies 

mantêm com o meio”. Embora a espécie humana não prescinda da dimensão biológica, 

a interação do ser humano com a natureza está mediada de outros fatores historicamente 

determinados, como a cultura.  

Muito apresentada por diversos autores, é a relação ser humano – meio ambiente 

em uma perspectiva fatalista, da catástrofe (KRASILCHIK, 1994; GRUN, 1996; 

ORLANDI, 1996; CARVALHO, 2006). Grun (1996) chama essa ênfase na questão da 

sobrevivência de sobrevivencialismo narcísico,ou seja, é um apelo não a sobrevivência 

da espécie humana ou do planeta, e sim uma preocupação individualista de sobreviver. 

Esse apelo é influenciado por estatísticas e fatos. Para os autores essa perspectiva em 

nada contribui para a participação e para influenciar positivamente as atitudes 

individuais e coletivas. A catástrofe é entendida como algo inevitável e de que nada 

pode ser feito, gerando um imobilismo, uma acomodação.  

Na análise de materiais didáticos impressos de educação ambiental Cavalari et. 

al. (2001), analisaram a concepção de homem, de natureza e da relação homem 

natureza.  
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As concepções de homem indicam uma compreensão de que este é um perigo 

constante ao mundo natural. O homem é apresentado como proprietário da natureza. Em 

alguns trabalhos também encontraram o aspecto inverso, ou seja, a natureza é dona do 

homem. Também apontam que alguns materiais indicam que no passado o homem tinha 

uma relação harmoniosa com a natureza.  

As concepções de natureza foram: natureza espiritualizada, natureza como um 

conjunto de elementos entrelaçados e natureza como depósito de recursos para o homem 

(ibidem). Na maior parte do material analisado, os autores identificaram uma relação 

homem natureza extremamente conflituosa e competitiva, dicotômica, em que os dois 

encontram-se em pólos opostos. Ou seja, é apresentada uma relação utilitarista e 

antropocêntrica.  

Resultado semelhante foi encontrado por Valentin (2005). A autora analisou a 

aplicação do “Programa de Educação Ambiental A natureza da paisagem: energia – 

recurso de vida” do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) 

do governo federal, que possui como materiais didáticos livros, jogos, filmes e CD 

ROMs. A autora demonstra que em todo material didático a natureza é vista como fonte 

de recurso e a preocupação central é com o esgotamento desses recursos. Destaca que 

“em nenhum momento discute-se o modelo de desenvolvimento econômico vigente, 

que leva a um consumo cada vez maior de energia elétrica e conseqüente degradação 

ambiental e social” (VALENTIN, 2005, p. 118). Nas entrevistas realizadas pela autora 

uma professora que estava participando do projeto apresentou uma concepção da 

relação homem-natureza como uma lei de ação e reação, onde “a natureza devolve de 

forma vingativa todo o mal que o homem lhe causou” (ibidem, p. 119). 

Em nossa tipologia de análise dos materiais audiovisuais da TV Escola, 

classificando nas concepções de educação ambiental propostas, entendemos que as 

categorias da relação ser humano – meio ambiente se apresentam conforme o exposto 

no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Caracterização da dimensão da relação ser humano – meio ambiente 

nas diferentes concepções de EA propostas 

 

Conservadora Pragmática  Crítica 
- dicotomia ser humano- 
ambiente; 
- ser humano como 
destruidor; 
- retorno à natureza primitiva 
(arcaísmo ou idilismo); 
- relação de harmonia 
homem/natureza; 
- homem faz parte da 
natureza em sua dimensão 
biológica (reducionismo 
biológico). 

 

- antropocentrismo; 
-  ser humano capaz de 
usar sem destruir; 

- perspectiva fatalista – 
precisa proteger o ambiente 
para poder sobreviver; 
- ser humano como 
biológico e social; 
- lei de ação e reação 
(natureza vingativa). 

- Complexidade da 
relação; 
- ser humano pertence à 
teia de relações sociais, 
naturais e culturais e vive 
em interação; 
- relação historicamente 
determinada; 
- ser humano como 
biopsico-social, dotado de 
emoções. 
 

 

 Na análise dos programas da TV Escola, particularmente os da série “Meio 

Ambiente e Cidadania”, encontramos a concepção hegemônica já apresentada por 

Valentin (2005) e Cavallari et. al. (2001) de uma relação ser humano – meio ambiente 

utilitarista e destruidora. Vários trechos do material convergem no sentido de uma 

concepção conservadora de educação ambiental, uma vez que aparecem elementos que 

indicam a dicotomia da relação ser humano-meio ambiente. 

Antes de iniciar a série é feita uma apresentação pela atriz Maria Ceiça 

indicando que “o homem também faz parte da natureza”: 

 

Quando a discussão sobre meio ambiente começou a ganhar espaço nos meios de 
comunicação a palavra de ordem era proteger o verde. A natureza era o alvo principal das 
atenções. Isso fez com que muitas vezes esquececemos que o homem também faz parte da 
natureza. O equilíbrio que a gente tanto busca só será alcançado com a melhoria da 
qualidade de vida para todos. (Apresentação da série Meio Ambiente e Cidadania) 

   

Embora a apresentação indique que o homem faz parte da natureza, o Programa 

1 já enfatiza a presença do ser humano como intrusa e destruidora. Musica de suspense, 

imagens de desastres ambientais, esquemas e locução off abordam que: 

  

O homem é um ser que  cria e consome produtos e serviços. Muitas vezes, seu consumismo 
vai além das suas necessidades básicas. Então, temos um número cada vez maior de 
pessoas precisando e querendo consumir cada vez mais. Para atender essa crescente 
demanda, onde cortava-se uma árvore, agora cortam-se milhares. (TV Escola – Série Meio 
Ambiente e Cidadania – Programa 1). 

  



 102

 Essa última frase é acompanhada dos seguintes esquemas (simplistas e com 

pouca estética), indicando que o aumento do número de pessoas resulta na diminuição 

de árvores (figura 10): 

 

  
 

Figura 10 – Esquemas apresentados no Programa 1 da Série Meio Ambiente e 

Cidadania 

 

Imagens do mapa do Brasil e imagens da Floresta Amazônica são acompanhadas 

da seguinte locução: 

Florestas e matas, água potável para o consumo humano. Terra fértil. Porém, assim como 
no resto do mundo, tudo está sendo tratado de forma irresponsável. (TV Escola – Série 
Meio ambiente e Cidadania – Programa 1). 

 
O ser humano é uma “ameaça” aos ecossistemas naturais, conforme trecho do 

Programa 2: 
 

Apesar de possuir uma grande variedade de espécies e de ambientes, o cerrado é hoje o 
ecossistema brasileiro mais ameaçado. Esta ameaça se dá pela rápida e intensa ocupação 
humana, criando novas cidades, instalando grandes fazendas de criação de gado e 
monoculturas, como a de arroz e soja. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – 
Programa 2) (grifo nosso). 
 

 
 Ainda no Programa 2, o garimpeiro, o pescador e o agricultor são apresentados 

como grandes vilões: 

O garimpo, onde o mercúrio polui a água, a pesca predatória que desrespeita as fases de 
desova, a urbanização, o turismo desordenado  e a agroindústria que desmata e faz uso 
abusivo de agrotóxico são os principais inimigos do Pantanal. (TV Escola – Série Meio 
ambiente e Cidadania – Programa 2). 
 
Juntamente com a locução off apresentada acima são personificados nas 

imagens esses “inimigos” (figura 11): 
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Figura 11 – Imagens de garimpeiro, pescador e agricultor do Programa 2 
da Série Meio Ambiente e Cidadania  
 
Em continuidade, no programa 8 a questão dos agrotóxicos aparece novamente 

no mesmo sentido.  

Na ânsia de produzir mais e mais, agricultores utilizam sistemas pesados de 
manuseio do solo. Isso somado a toda química nele depositada e a falta de 
cuidado e respeito com o ambiente em que se está trabalhando e vivendo, 
provocam um profundo desgaste do solo... (TV Escola – Série Meio ambiente 
e Cidadania – Programa 8). 

 

No entanto, não se discute o porquê desses atores sociais estarem onde estão e 

nem a lógica de produção que rege as sociedades capitalistas. Apenas apresentam-se os 

problemas mais aparentes desprezando-se as causas mais profundas. Qual a situação em 

que, em busca da sobrevivência, leva essas pessoas a terem esse tipo de trabalho. Que 

processos do modo de produção capitalista estão por traz disso. O ser humano fica num 

impasse: de um lado precisa retirar elementos da natureza para sua sobrevivência e de 

outro é chamado a mantê-la intocada. 

É importante apontar que, em algumas passagens, o ser humano é apresentado 

como vítima da natureza, idéia também encontrada no trabalho de Valentin (2005). 

 
Quando não chove, o homem do sertão e sua família sofrem muito. Precisam 
caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade 
climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo.  (TV 
Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 2). 

 

 Uma das imagens tenta personificar esse sofrimento (figura 12): 



 104

 
 
Figura 12 – Imagem do sertanejo do Programa 2 da série Meio Ambiente e 
Cidadania 
 

Nessa passagem, entre outras, o ser humano é colocado como vítima da 
natureza. 
 

A questão da harmonia/ desarmonia aparece no programa 9: 
 
O que vemos atualmente é um mundo onde as pessoas consomem demais. Isso gera muita 
poluição e desarmonia.. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 9). 
 
Em uma passagem no programa sobre ecossistemas, há uma frase que apresenta 

claramente a dicotomia ser humano - ambiente: 

Em alguns centros remanescente de florestas, os níveis de biodiversidade são 
considerados os maiores do planeta Em contraste com essa exuberância de fauna e flora, 
mais de 70% da população brasileira vive na região de Mata Atlântica (grifo nosso). (TV 
Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 2). 

 
Acompanhando essa locução off, as imagens tentam exemplificar esse contraste: 
 

 
 

Figura 13 – Imagens de contraste do Programa 2 da Série Meio Ambiente e 
Cidadania 
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Essa contraposição pode levar-nos a inferir que o ambiente só é belo e 

“exuberante” sem a presença humana, apresentado um “padrão valorativo de 

intocabilidade” (Guido, 2006). 

A apresentação da relação ser humano-meio ambiente em uma concepção de EA 

pragmática também é presente. Principalmente nos programas 7 e 9 da série, o ser 

humano é apontado na perspectiva social, e questões como má distribuição de renda  e 

qualidade de vida são abordadas como fazendo parte do debate ambiental, o que 

representa um aspecto positivo. Em tom sério, a narradora coloca a seguinte frase: 

Ao contrário do que muita gente pensa, assim como as florestas destruídas, os animais 
mortos, a poluição do ar, a falta de uma vida saudável também é desequilíbrio do meio 
ambiente, por que o meio ambiente somos nós. (TV Escola – Série Meio ambiente e 
Cidadania – Programa 9). 
 
 
Em algumas passagens do Programa 7 o ser humano é apontado como aquele 

que pode evitar a destruição ambiental: 

A ação poluidora é sempre do homem. E também cabe ao homem evita-la. (TV Escola – 
Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 7). 
 

No próprio título do programa 7 – Poluição: homens agentes da vida, indica que 

o ser humano, enquanto “agente da vida” pode melhorar as condições ambientais no que 

se refere à poluição, ou seja, usar sem destruir.  

Uma outra abordagem é a de que o homem “imita a natureza” ao fazer a 

reciclagem de materiais, apresentada no programa sobre lixo. Também nesse caso não 

há uma explicação do que essa frase significa. 

Na concepção de Educação Ambiental pragmática, o ser humano precisa 

proteger o ambiente para poder sobreviver. Os fatos são apresentados em uma 

perspectiva fatalista, em maior ou menor grau, em todos os programas. Já no programa 

de apresentação da série o tom é de catástrofe eminente, onde imagens seguidas de 

problemas ambientais são acompanhadas da locução off: 

 

Nossos rios estão ficando podres, sem vida e desaparecendo. Imensas áreas de vegetação 
são destruídas diariamente, e com elas todos os seus animais. Respiramos um ar poluído. 
Vivemos correndo para cima e pra baixo. A vida no planeta Terra corre séria ameaça. 
(TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 1). 
 

 Também nos outros programas é freqüente o tom catastrófico e o apelo ao 

sobrevivencialismo: 

Diante da ameaça de tanta destruição da natureza, é indispensável preservar o que 
ainda resta . (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 2). 
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Dessa forma, corremos o sério risco de não haver água suficiente para atender as 
necessidades de todos. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 3). 

 

Afinal, as diversas formas de poluição são o principal problema ambiental do mundo. 
Isso porque toda a forma de poluição afeta nossa vida diretamente. (TV Escola – Série 
Meio ambiente e Cidadania – Programa 7). 
 
Um tipo de gás chamado clorofluorcarbono, o CFC, faz um buraco nessa camada de 
ozônio. Pelo buraco, os raios solares chegam com toda a força no nosso corpo, o que 
pode causar câncer de pele. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 
7). 

 
 Esse apelo foi observado também no programa de apresentação dos PCNs da TV 

Escola18, que logo no início aborda que o meio ambiente é assunto que nenhuma escola 

pode deixar de lado pois envolve “a sobrevivência do planeta”. 

Entendemos que a perspectiva fatalista, o aspecto dicotômico da relação do 

homem organizado em sociedade com o seu espaço natural e/ou construído e a 

abordagem a-histórica da temática, presente na maioria do material analisado, 

apresentam a questão ambiental de forma fragmentada.  

Outro aspecto importante de ser ressaltado é que, como abordado no trabalho de 

Cavallari et. al (2001), o ser humano é sempre apresentado de forma genérica, ou seja, é 

mais destacada a “idéia de homem do que um homem concreto, historicamente 

determinado”. Ficam as interrogações: Quem é esse homem? Onde ele vive? O que faz? 

E nós, onde estamos nesse ambiente? 

Neste sentido, quando se aborda uma ação danosa ou destruidora do equilíbrio 

do ecossistema , torna-se necessário definir algumas questões já apontadas por Loureiro 

(2004): Quem realizou a ação danosa? Com quais interesses? Dentro de que código de 

valores? 

Na análise dos programas praticamente não encontramos passagens que 

exploram a questão ambiental na perspectiva crítica. No programa 8, com o título “Solo, 

nosso sustento” é o único que se inicia com uma pequena história da relação do ser 

humano com o Solo, contando das origens da civilização na região do rio Nilo devido à 

fertilidade da terra: 

Contam os livros de história que a civilização surgiu em uma região muito fértil situada 
entre os rios Eufrates e Chipre, no Oriente Médio. Outra civilização de grande importância 
para a nossa história, os egípcios, situada no meio de um enorme deserto, se 
desenvolveram no vale do rio Nilo, onde a Terra era fértil. ( TV Escola – Série Meio 
ambiente e Cidadania – Programa 8). 
 

                                                           
18 “PCN temas transversais – Cuide do Planeta” – TV Escola/MEC, 1998. 
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No entanto, logo após a explicação de um professor de história sobre essa antiga 

civilização, a abordagem é descontextualizada com uma referência à contestada 

hipótese Gaia:  

A Terra, assim como as florestas, as águas e os animais, é um ser vivo, que precisa de 
muitos cuidados senão morre. ( TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 
8). 
 

Em contraste com as inúmeras passagens do ser humano como uma ameaça ao 

ambiente natural, em uma passagem é apresentada uma relação de interação: 

 

A Escola Estadual Marília de Dirceu, em Ouro Preto, Minas Gerais, parece que entendeu 
perfeitamente a nossa íntima relação com o que nos envolve.(...) O poder da escola e dos 
alunos veio no fundo do entendimento de que somos parte de um todo. ( TV Escola – Série 
Meio ambiente e Cidadania – Programa 7). 
 
No programa sobre o ambiente social é apresentada uma relação com os vícios, 

entendidos como poluição. A partir de imagens de pessoas bebendo e fumando a 

locução off da apresentadora alerta:  

Como vimos, poluição significa atentado à própria saúde dos seres vivos. Dentro desse 
raciocínio devemos considerar as drogas, o álcool e principalmente o fumo como agentes 
poluidores. E poluidores da pior espécie, pois atingem diretamente o homem. As nossas 
ações vão determinar a qualidade de vida (de nós e os outros seres). O controle é 
fundamental. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 7). 

 

 Uma pequena relação com arte, no caso com a poesia concreta, aparece no 

programa sobre lixo, utilizando-se a imagem da poesia concreta de Augusto de Campos 

ao fundo da apresentadora, que destaca: 

Esse poema foi escrito na década de 50 pelo poeta Augusto de Campos um dos fundadores 
de um movimento chamado concretismo. Em 1956 a poesia concreta propunha um poema 
objeto. O poema usa outros recursos que não apenas a palavra. Aqui, a palavra luxo 
constrói a palavra lixo. Isso é poesia concreta. O importante disso pra nós é que essa 
poesia nos inspira a pensar. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 5). 

 
Em uma educação ambiental que se pretenda crítica, entendemos que a relação 

ser humano - meio ambiente deve ser apresentada em toda sua complexidade. O ser 

humano apresentado em suas dimensões biológicas, históricas, sociais e políticas, ou 

seja, como ser biopsico-social, dotado de emoções. É necessário que fique claro nos 

materiais que essa relação é historicamente determinada. Entendemos que isso se 

aproxima do que Carvalho, I. (2004b) chama de visão socioambiental: 

(...) A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa e 

interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como sinônimo de natureza 

intocada, mas como campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base 
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física e biológica dos processos vitais, do qual todos os termos dessa relação se 

modificam dinâmica e mutuamente (p. 37) 

Nessa visão, o homem não é mais a presença intrusa e destruidora, mas um 

“agente que pertence a teia de relações da vida social, natural e cultural e interage com 

ela” (ibidem). Nesse sentido, as interações nem sempre são nefastas, podendo ser 

sustentáveis. A visão socioambiental privilegia a compreensão do humano nas suas 

interações com a natureza, buscando “evidenciar os horizontes de sentidos histórico-

culturais que configuram, em um tempo específico, as relações de determinada 

comunidade humana com o meio ambiente” (ibidem, p. 83). Ou seja, o ser humano é 

entendido como parte da natureza, mas sem perder a especificidade que o torna um ser 

histórico e cultural. 

Neste sentido, conforme propõe Loureiro (2006), evita-se o discurso abstrato 

que coloca na espécie humana uma ruindade ou uma bondade inerente, “como se os 

indivíduos interagissem com o planeta sem mediações sociais, sem ser parte de uma 

sociedade, que é também produzida por esses indivíduos” (p. 68). 

Leff (2001) destaca que, em contraposição às soluções conservacionistas dos 

países do Norte, a diversidade cultural dos países ditos “subdesenvolvidos” possibilita 

análises mais complexas da relação sociedade-natureza: 

A diversidade cultural e ecológica das nações ‘subdesenvolvidas’ abrem 

perspectivas mais complexas de análises das relações sociedade-natureza para 

pensar a articulação de processos ecológicos, tecnológicos e culturais que 

determinam a manipulação integrada e sustentável de seus recursos (ibidem, p. 

63) 

Fazendo uma triangulação com o material de apoio da TV Escola e com os 

documentos oficiais, especificamente a Política Nacional de Educação Ambiental e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente, observamos que as concepções 

conservadora e pragmática também aparecem com freqüência. 

Nos PCNs, que é o documento em que se baseava a composição da programação 

da TV Escola apresenta um bloco de programação específico sobre sociedade e meio 

ambiente. Transcrevemos abaixo os objetivos previstos para esse bloco: 

- a diversidade cultural e a diversidade ambiental; 
- os limites da ação humana em termos quantitativos e qualitativos; 
- as principais características do ambiente e/ou paisagem da região em que se 
vive; as relações pessoais e culturais dos alunos e de sua comunidade com os 
elementos dessa paisagem; 
- as diferenças entre ambientes preservados e degradados, causas e 
conseqüências para a qualidade de vida das comunidades, desde o entorno 
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imediato até de outros povos que habitam a região e o planeta, bem como das 
gerações futuras; 
- a interdependência ambiental entre as áreas urbana e rural. (BRASIL, 1997, 
p. 61) 

 

Sem entrar no mérito da pertinência ou não desses objetivos, observa-se que a 

programação da TV Escola é dividida nos temas transversais e há programas 

classificados como “Meio ambiente” e outros como “Pluralidade Cultural” o que 

dificultava a apresentação das inter-relações que se estabeleciam entre natureza e 

cultura. Neste aspecto, foi muito mais destacado na programação de 1996 – 2002, os 

objetivos que se referem aos “limites da ação humana” e as “diferenças entre ambientes 

preservados e degradados”.   

A Política Nacional de Educação Ambiental, embora represente um avanço em 

muitos sentidos,  apresenta um conceito antropocêntrico de meio ambiente:  

Artigo 1º - Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e a sua sustentabilidade.(grifo 
meu) 

 

No que se refere ao material de apoio da TV Escola, observamos também a 

perspectiva da catástrofe e do sobrevivencialismo, como do caso do caderno Conversa 

com o Professor de Ciências19 que apresenta frases como devemos procurar preservar 

os ambientes  naturais o máximo possível, para não termos sérios problemas de 

sobrevivência em um futuro próximo.  

De todo o material de apoio consultado, apenas o Caderno A idade do Brasil 220  

destaca o ponto de vista histórico dos problemas ambientais, com um texto bastante 

claro e abrangente. Conceitua história ambiental como aquela que procura “entender a 

maneira pela qual as diferentes sociedades, em diferentes épocas, se relacionavam com 

a natureza”.  Destaca o surgimento das primeiras práticas agrícolas, uso de produtos 

vegetais das florestas o alguns estudos de etnobotânica. Aponta a exploração do pau-

brasil, registros de queimada, exploração mineral, principalmente no século 18, e a 

necessidade de aprendizado com os povos indígenas, principalmente na floresta 

amazônica. Não obstante a importância dessa abordagem histórica, o material também 

aponta o ser humano como ameaça quando ressalta que a mentalidade de mercado reduz 

a espécie humana ao Homo economicus, e que “a destruição do meio ambiente é uma 

                                                           
19 Signorelli, V. Conversa com o professor de Ciências. Brasília: MEC, 1996, p. 46 – 47. 
 
20 Leonardi, V. A idade do Brasil 2. Brasília: MEC, 1999, p.  
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das poucas tradições que podemos inventariar na história do Brasil, sem interrupções, 

desde o século 16”.   

Os textos da série sobre Meio ambiente do programa Salto para o Futuro, 

exibido pela TV Escola de 28 de agosto a 1 de setembro de 2000, indicam que, no 

Programa 1, com o título “Meio Ambiente: conteúdos fundamentais” foi destacada a 

questão da relação Homem - natureza propondo a seguinte abordagem “... os diferentes 

olhares do homem (urbano, rural, populações tradicionais – tais como remanescentes de 

quilombos, caiçaras, ribeirinhos, pantaneiros – índios, etc.) ressaltando a pluralidade 

cultural e as formas da relação sociedade natureza” ( BRASIL, 2000) No entanto, pouco 

se observa na programação de 1996-2002 a apresentação de formas de vida e de 

depoimentos de populações tradicionais. Um exemplo foi encontrado no filme Jaú, 

também produzido pela TV Escola, que mostra as populações locais e explica o plano 

de manejo que irá envolver a participação de comunidades locais. No mesmo programa 

destaca-se que a maior destruição ocorre por forasteiros e não pelas populações locais, 

mas não mostra a forma que essas populações locais se relacionam com a questão 

ambiental. 

Pelo exposto, observa-se que, tanto nos programas da Série Meio Ambiente e 

Cidadania como nos documentos oficiais e no material de apoio, a dimensão de nossa 

tipologia que procura analisar a relação do ser humano com o ambiente aparece, na 

maioria das vezes com elementos das concepções de EA conservadora e pragmática, 

indicando poucos elementos de uma concepção de educação ambiental crítica.  

 
 
 

6.3.3 - Dimensão da Ciência e Tecnologia  
 
 
 Optamos por incluir essa categoria de análise por entender que as concepções de 

Ciência e Tecnologia no debate ambiental propiciam elementos para identificar as 

concepções de EA.  

Visões utilitaristas de Ciência e Tecnologia que propõem que suas produções 

podem resolver a problemática ambiental sem necessidade de mudanças nos padrões de 

consumo e nas relações entre sociedade e natureza compartilham com a vertente 

pragmática da EA. Não obstante o nosso entendimento de que avanços na produção 

científica e tecnológicas são fundamentais para minimizar os problemas sócio-

ambientais, entendemos que ela não pode ser considerada como a salvação para a 
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manutenção dos padrões de vida insustentáveis, em termos sócio-ambientais, das 

sociedades modernas. 

Por outro lado, entender as produções científicas e tecnológicas como produtos 

da prática humana e como uma das alternativas para minimizar os problemas 

ambientais, apontando outras formas de conhecimento, mediada por saberes locais e 

tradicionais, além dos científicos, estão em consonância com a proposta da EA crítica. 

Além disso, entendemos que na proposta da Educação Ambiental Crítica, a ciência pode 

ser discutida em uma perspectiva que, fugindo das simplificações reducionistas e 

empiristas, se pautem em princípios de articulação de conhecimentos históricos, sociais 

e biológicos. 

Neste sentido, concordamos com Loureiro (2004) que  

 Em educação ambiental ciência e formação crítica precisam se relacionar de modo a 

compreendermos sob que condições o saber científico se desenvolveu e a favor do que e de 

quem, nos apropriando da base instrumental e reflexiva necessária para a educação, para a 

alteração objetiva das condições de vida da população e reversão do processo de degradação e 

exploração das demais espécies e da natureza como um todo, rompendo com dogmas e 

obstáculos à liberdade humana (p. 30).  

Visões de ciência que propõem a valorização do domínio instrumental sobre o 

reflexivo são comuns em programas de televisão comercial. No entanto, em programas 

educativos uma visão mais abrangente do universo científico seria desejada.  

Para Leff (2001) uma das confusões do que chama de “pragmatismo 

funcionalista” é a que ocorre entre os níveis e as produções teóricas para a produção de 

conhecimentos interdisciplinares sobre os sistemas socioambientais com a aplicação de 

saberes técnicos e práticos no processo de gestão ambiental. Essa ênfase nos saberes 

técnicos também ganha o universo educativo no que caracterizamos como Educação 

Ambiental Pragmática. 

Ainda nesse tópico, entendemos ser desejável que os filmes educativos 

abordassem que a produção de conhecimento na área ambiental utiliza conhecimentos 

de diferentes áreas e segue os caminhos da interdisciplinaridade.  

Partindo dos referenciais teóricos acima expostos e dos estudos sobre a Ciência e 

televisão apresentados no capítulo 3, estabelecemos as seguintes categorias para a 

dimensão da Ciência e Tecnologia 
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Quadro 5 – Caracterização da dimensão de Ciência e Tecnologia nas diferentes 

concepções de EA propostas 

Conservadora Pragmática  Crítica 
- cientista/especialista como 

único detentor do saber; 
- base empirista – 

conhecimento como algo 
externo ao cientista; 

- ciência como portadora da 
verdade e da razão; 
-produção científica isolada da 
sociedade. 
 
 
 

- relação entre ciência e 
sociedade de uma forma 
utilitária; 
- conhecimento científico 
ocorre de forma linear; 
- ênfase nos resultados; 
- resolução dos problemas 
ambientais pela ciência e 
tecnologia; 
- supremacia do saber 
científico sobre o popular; 

- conhecimento científico 
como produto da prática 
humana; 
- interdisciplinaridade na 
produção do conhecimento; 
- processo de investigação 
envolve rupturas e mudanças 
de rumo; 
- ciência como uma das 
formas de interpretação do 
mundo; 
- cultura local como 
conhecimento.  

 

Inicialmente, ressaltamos que não aparecem nos filmes analisados referências à 

organização interdisciplinar do conhecimento, ao diálogo, à hibridação e integração de 

saberes (LEFF, 2001), à colaboração de diferentes especialidades para resolução de um 

determinado problema ambiental. Ou seja, estratégias de produção científica e 

tecnológica orientadas pela interdisciplinaridade não são contempladas.  O que 

predomina são os argumentos de especialistas de determinadas áreas apresentando 

tecnicamente um aspecto específico da problemática ambiental.  

Em grande parte dos filmes e, principalmente no que trata sobre Energia, a 

Ciência e a Tecnologia são apresentadas como solução para a problemática ambiental. 

Sua relação com a sociedade é dada de forma utilitária, aplicada, como destacamos em 

nossa concepção pragmática de EA. Os seguintes trechos exemplificam esse aspecto: 

Mas esse quadro está mudando. A meta dos pesquisadores é trazer o nível de produção de 
energia dessas fontes para um nível que dê pra atender as crescentes necessidades das 
nações.  (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 3). 
 

Diversos centros de pesquisa ao redor do mundo investem estudos em fontes alternativas 
de energia, pois as que usamos hoje, além de afetarem drasticamente o meio ambiente, 
estão se esgotando. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 3). 
 
Cientistas e pesquisadores se dedicam a estudar os fenômenos da natureza buscando ali 
fontes de energia mais barata, mais limpas e renováveis (TV Escola – Série Meio ambiente 
e Cidadania – Programa 3). 

 

...porque é uma energia limpa, que não polui e o custo ambiental de instalação de 
programas de energia solar é zero, ou seja, não se devasta matas, não precisa inundar 
área nenhuma e a vida útil desse sistema é de acima de 20 anos. (TV Escola – Série Meio 
ambiente e Cidadania – Programa 3). 
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Esse aspecto foi encontrado também em Siqueira (1999) na análise dos 

programas de Ciência do Fantástico, que ela identifica como o “mito de encantamento 

do mundo”, no qual a Ciência apresenta todas as soluções buscadas pelo homem quase 

magicamente.  

No discurso de um pesquisador, a Ciência e Tecnologia, por meio das pesquisas 

com energia solar, são a “salvação” para a cultura do consumismo: 

Então chega a um ponto em que essa coisa desenfreada de consumismo no mundo inteiro 
que todo mundo quer consumir mais e tem alguns povos que são tão pobres que precisam 
consumir mais pra ter um pouco de conforto, então vai ser necessário produzir mais 
eletricidade .... E nós temos essa coisa fantástica, que eu já disse dez vezes que é fantástica, 
porque é mesmo, que é o Sol. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 
3). 
 
 

Acompanhando esses áudios, imagens de centros de pesquisa com 

equipamentos, profissionais de branco, indicações da área de atuação (diretor 

heliodinâmico???) sem explicação posterior, são apresentadas (Figura 14):  

 

 

 

Figura 14 - Imagens de pesquisadores do Programa 3 da série Meio Ambiente e 

Cidadania da TV Escola. 

 

A apresentação de locais representativos do trabalho dos pesquisadores também 

é apontada na análise de programas de TV aberta (SIQUEIRA, 1999). Outras 

representações profissionais também aparecem com freqüência, como o professor de 

Física com a lousa repleta de fórmulas ao fundo e o historiador com a estante de livros 

(figura 15). 
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Figura 15 - Imagens de professor de Física do programa 3 e de historiador do 

programa 9, ambas da série Meio Ambiente e Cidadania. 

 

A questão de soluções tecnológicas, descritas detalhadamente, também aparece 

de forma que, no nosso entendimento, não condiz com filmes voltados à formação de 

professores, que dificilmente vão construir uma fossa ou realizar garimpo com 

mercúrio. 

Ela pode ser construída com anéis de concreto, também chamadas de manilhas, ou com 
cimento, areia e tijolos. Tijolos maciços pra fossa séptica e tijolos furados pro sumidouro. 
O custo de uma fossa séptica construída com tijolos e cimento está em torno de R$ 100,00. 
Você pode também construí-la com as manilhas, só que esse custo se eleva um pouco mais, 
porque requer o transporte e a aquisição dessas manilhas já prontas nas lojas 
especializadas.Nós também precisamos de tubos de PVC de 100 milímetros para a 
canalização desses esgotos. E os cuidados básicos para a construção da fossa séptica com 
sumidouro é que ela esteja localizada sempre ajuzante de qualquer fonte de abastecimento 
de água e a uma distância mínima de 2 metros e meio do lençol freático. (TV Escola – 
Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 6). 
 
No caso dos garimpos, há uma saída... a primeira alternativa para evitar a contaminação 
dos rios, principalmente os da Amazônia, os rios brasileiros com mercúrio usado em 
garimpo é o uso de reporta. Esse uso é um consenso entre os especialistas. A reporta, nada 
mais é do que um pequeno equipamento em que o amalgama pode ser queimado. 
Amalgama é a liga entre mercúrio e ouro, pode ser queimado sem que o mercúrio vá pra 
atmosfera. E o mercúrio é condensado e, portanto, recuperado. Inclusive é uma solução em 
que o garimpeiro pode reutilizar o mercúrio. A segunda alternativa é a calha. Em alguns 
locais é utilizado o mercúrio nessa calha onde passa areia com ouro, onde vai ser 
recuperado o ouro. Nessa calha não pode ser colocado o mercúrio. (TV Escola – Série 
Meio ambiente e Cidadania – Programa 7). 
 
Nos momentos que a questão da Ciência e Tecnologia são apresentadas na Série 

Meio Ambiente e Cidadania, não encontramos características que remetem à concepção 

da EA na perspectiva crítica, considerando as categorias que elegemos para avaliar essa 

dimensão. Embora o conhecimento científico tenha sido apresentando identificando-se 

os pesquisadores, estes aparecem como indivíduos separados do ambiente social a que 

pertencem. A Ciência e a Tecnologia são apresentadas de forma neutra e não no 

universo social e ideológico em que estão inseridas. Neste sentido, encontramos 

respaldo em Leff (2001), que afirma que: 
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As ciências não vivem num vazio ideológico ... as ciências estão inseridas 

dentro de processos ideológicos e discursivos onde se debatem num processo 

contraditório de conhecimento/desconhecimento, do qual derivam sua 

capacidade cognoscitiva e seu potencial transformador da realidade. A 

articulação destes processos de conhecimento com os processos institucionais, 

econômicos e políticos que condicionam o potencial tecnológico e a 

legitimidade ideológica de suas aplicações está regida pelo confronto de 

interesses opostos de classes, grupos sociais, culturas e nações (p. 66). 

 
Os filmes não fazem menção aos processos de investigação e nem indicam que 

conhecimento científico envolve rupturas e mudanças de rumo. Na televisão aberta essa 

visão de Ciência é comum. Embora os programas analisados sejam de uma televisão 

educativa, aparentemente sem os vícios da “indústria cultural” e da publicidade, foram 

encontrados concepções de Ciência e Tecnologia semelhantes às dos programas de TV 

aberta. Entendemos que em programas de televisão educativa o senso comum não deve 

ser reforçado. 

 Também observamos a supremacia do saber científico sobre o popular. Os 

filmes da série são repletos de depoimentos de especialistas, mas praticamente não 

aparecem atores sociais “populares”. Um único momento em que o filme “dá a palavra” 

a um catador, este não é identificado nem com nome e nem com o que faz. Sendo que a 

ciência é considerada como uma das formas de interpretação do mundo, elementos da 

cultura local também devem aparecer como conhecimento importante para a melhoria 

das condições sócio-ambientais. 

Concordamos com Carvalho, I. (2004) de que é necessária uma apropriação 

crítica do conhecimento científico, visto como produção histórica que afeta os modos de 

ser, perceber e produzir e viver das pessoas, integrando a produção da vida social ou 

cultural. 

     

                                                                                                                                                                                                                                                   

6.3.4 – Dimensão dos valores éticos 

 

A dimensão ética está intrinsecamente relacionada à forma como a sociedade 

enxerga sua relação com o meio ambiente e na história dessa relação. Essa dimensão, 

portanto, não pode ser analisada sem considerar os resultados da dimensão que analisa a 

relação entre o ser humano e o meio ambiente. 
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Para Carvalho, I.  (2004b) “é preciso compreender os conflitos que atravessam 

as múltiplas compreensões e práticas ambientais para poder sustentar uma ética 

ambiental que se afirme no embate com os interesses imediatos e utilitaristas que não 

estão por ela regulados”. 

Krasilchik (1986) já destacava que apenas uma sólida base de conhecimentos 

não é suficiente para gerar envolvimento e participação, embora não prescinda dele. É 

preciso propiciar ao aluno a capacidade de analisar, discutir e tomar decisões sobre 

problemas ambientais, que envolvem valor. Essa autora categoricamente afirma que: 

As agressões e disputas políticas, os conflitos étnicos e a opressão econômica 
recolocam a necessidade de estabelecimento de mecanismos de preservação de 
direitos humanos e de direitos ambientais, e dos correspondentes deveres dos 
cidadãos e das instituições. Assim, a preparação de todos para uma análise 
lúcida, baseada em dados e informações, e para tomada de decisões, baseada 
em princípios e valores claros e conscientes é responsabilidade das sociedades 
que pretendam que seus componentes exerçam plenamente suas obrigações de 
cidadania (ibidem, 1994). 

Grum (1996) destaca que a tematização sobre valores que regem o agir humano 

na sua relação com a natureza e o processo de afirmação e legitimação de tais valores 

seria parte da tarefa da Educação Ambiental. 

Para todos os problemas que envolvem questões éticas, e no nosso caso da ética 

ambiental, não se pode deixar de considerar o papel ativo do sujeito moral, conforme 

destacam Araújo & Aquino (2001), “que interpreta e confere sentido aos conteúdos 

oferecidos pelo mundo externo”. Dessa forma, os autores adotam a premissa de que os 

valores são construídos na interação entre o sujeito e o mundo constituído de pessoas, 

objetos e relações multiformes, dispares e conflitantes. Dessa forma, uma mesma 

problemática ambiental apresentada em um filme, chegará a cada sujeito de acordo com 

o seu código de valores. 

Dessa forma, não existe uma relação direta entre quantidade de informação e a 

sensibilização para a formação de uma atitude ecológica. A informação é importante, 

mas cada professor ou aluno fará a mediação entre aquela informação com suas 

experiências anteriores, seu meio social e suas relações, atribuindo diferentes sentidos a 

elas.  Dessa forma, um material didático, no nosso caso um filme, não teria o poder de 

propiciar por si só mudanças nos valores individuais e coletivos.  

Por outro lado, do ponto de vista da ética ambiental um filme pode mostrar 

alguns temas geradores no sentido de apresentar os conflitos pelo acesso e pelo uso dos 

recursos naturais, interesses privados e públicos relacionados à problemática ambiental, 

a responsabilidade diferenciada dos diversos atores sociais na degradação ambiental, as 
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maneiras como os impactos ambientais atingem diferentes camadas sociais. Dessa 

forma, devem ser priorizadas informações que, longe de provocar um imobilismo pela 

perspectiva catastrófica, possam favorecer a capacidade de construção de valores éticos, 

bem como de responsabilidade e participação. 

Araújo (2003) afirma que educar em valores “não pode limitar-se ao trabalho 

educacional de construção de regras, de se estudar os direitos e deveres, de pensar no 

que é certo e no que é errado as pessoas fazerem” (p. 33). 

Neste sentido, observa-se que os materiais didáticos relacionados à EA buscam 

determinar padrões de comportamento a serem seguidos (CARVALHO, L. et. al., 

1996). Além disso, ocorre um posicionamento moral como se a solução dependesse 

apenas do querer fazer e resolver, reduzindo a complexidade da questão. 

Um dos principais objetivos da EA crítica é a formação de uma atitude 

ecológica. Esta atitude é diferente da noção de comportamento, conforme destaca 

Carvalho, I. (2004b)  

Atitudes são pré-disposições para que um indivíduo se comporte de tal ou qual 
maneira, e assim podem ser preditivas de comportamentos. Contudo não há 
determinação do tipo causa e efeito que nos permita traçar correspondência 
direta entre a formação de atitudes e o plano de comportamentos. Estes últimos 
são as ações observáveis, efetivamente realizadas, e podem estar ou não de 
acordo com as atitudes do sujeito (p. 177). 
 

 Dessa forma, a formação de uma atitude ecológica pressupõe a identificação dos 

alunos e professores com a questão ambiental. Isso pressupõe “a formação de um 

sentido de responsabilidade ética e social, considerando a solidariedade e justiça 

ambiental como faces de um mesmo ideal de sociedade justa e ambientalmente 

orientada”  (ibidem, p. 182). Nessa perspectiva, busca-se gerar novas predisposições 

para ações e escolhas, bem como o amadurecimento de valores e visões de mundo. 

 Pelo exposto, construímos nossa classificação da dimensão dos valores éticos da 

Educação Ambiental, como base na forma em que são veiculados valores ambientais, 

nas propostas de mudanças de comportamento e/ou atitude e na forma em que são 

abordadas as questões que envolvem conflito. Dessa forma, seguiremos a categorização 

apresentada no quadro 6. 
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Quadro 6 – Caracterização da dimensão dos valores éticos nas diferentes 

concepções de EA propostas 

 

Conservadora Pragmática  Crítica 
- questões que envolvem 
conflitos não são 
abordadas. 
- padrões de 
comportamento em uma 
perspectiva maniqueísta; 
- todos são igualmente 
responsáveis pelos 
problemas e pela qualidade 
ambiental; 
 

- conflito apresentado como um 
“falso consenso”; 
- solução depende do querer 
fazer; 

- ênfase nos comportamentos 
individuais; 
- relação direta entre 
informação e mudança de 
comportamento. 

 

- questões controversas são 
apresentadas na perspectiva 
de vários sujeitos sociais; 
- questões de igualdade de 
acesso aos recursos naturais e 
distribuição desigual de riscos 
ambientais são discutidas; 
- incentivo à formação valores 
e atitudes direcionados pela 
ética e justiça ambiental. 

 

 No que se refere à concepção conservadora de EA, observamos que a 

responsabilidade pelos problemas ambientais é distribuída igualmente por todas as 

classes sociais: 

 Estilos de vida tão diferentes geram problemas parecidos. Para ricos e pobres, no campo 
ou na cidade, a falta de uma vida de qualidade, com serviços de educação, transporte 
público, saúde, gera tensão, violência e doenças. Isso é um problema sócio ambiental. 
Tanto no campo como na cidade, há falta de educação e informação. (TV Escola – Série 
Meio ambiente e Cidadania – Programa 9). 

 
 O programa 9, que trata do Ambiente Social, embora na segunda metade do 

filme trate de questões como cidadania e participação, na primeira metade apresenta os 

problemas gerados por países desenvolvidos e em desenvolvimento em igualdade de 

condições na maioria do tempo. No entanto há um trecho em que diferencia no que se 

refere à Energia: 

Nos países ricos moram 26% das pessoas de todo o mundo. Mas essas pessoas consomem 
80% da energia do planeta.  (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 9). 
 

 Um dos aspectos que observamos no conjunto dos filmes é a relação direta que o 

discurso faz entre informação e mudança de comportamento, como podemos observar 

nos seguintes exemplos: 

Para respeitarmos alguma coisa, precisamos primeiramente conhecê-la. (TV Escola – 
Série Meio ambiente e Cidadania – Programa2). 
 
Como se não bastasse, muita gente desperdiça água por pura falta de conhecimento. (TV 
Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 4). 
 
Quem sabe disso não polui. Não joga lixo no chão e não joga lixo dentro do próprio corpo. 
Quem sabe disso, sabe o que é saúde e qualidade de vida. (TV Escola – Série Meio 
ambiente e Cidadania – Programa 4). 
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Observamos, também, que a maior parte dos filmes têm como estratégia 

apresentar de início alguns comportamentos considerados incorretos (locução off, por 

trás de imagens de comportamentos “errados”), para depois apresentar informações 

(muitas vezes numéricas) relacionadas ao problema e no final “chamar” o expectador 

(locução in) para prescrições de comportamentos ambientalmente corretos ou 

solicitando mudanças nos hábitos apresentados, conforme atrelamos à nossa perspectiva 

pragmática de EA. Por exemplo, no filme sobre Energia, podemos observar essa 

relação: 

Todo esse esforço para gerar energia tem um grande inimigo - o desperdício. Por 
desconhecimento ou falta de atenção as pessoas em geral gastam muito mais do que 
precisam.... Muitas vezes as lâmpadas ficam acesas com a sala vazia. A TV fica ligada sem 
ninguém para assistir. Muitos banhos duram mais do que os seis minutos necessários para 
se fazer a higiene completa. Os carros mal regulados circulam pelas ruas. O fogão fica 
aceso a toa. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 3). 
 
Após essa frase em locução off, onde aparece uma série de imagens de pessoas 

fazendo o que está sendo falado, a apresentadora em close e em tom sério fala: 

Precisamos mudar esses hábitos urgentemente. (TV Escola – Série Meio ambiente e 
Cidadania – Programa 3). 
 

No filme sobre água essa indicação de comportamentos incorretos e solicitação 

de mudanças também ocorre. No filme sobre lixo, observamos que, em oposição as 

imagens de lixões, com pessoas e animais circulando, no final temos imagens de 

crianças fazendo a coleta seletiva e de objetos feitos a partir de sucatas (figura 16): 

 

  

Figura 16 - Imagens de depósito de lixo e de escola do programa sobre Lixo da 

Série Meio Ambiente e Cidadania 

 

Entendemos que a coleta seletiva e a reciclagem são importantes, mas não 

podem ser apresentadas como a solução para o problema dos resíduos sólidos. 
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Também foi observado um posicionamento moral de que a mudança ambiental 

depende apenas do “querer fazer”. Como exemplo, dois momentos da série em que a 

apresentadora em locução in dirige-se diretamente aos expectadores afirmando e 

questionado: 

Está vendo! Ter uma vida saudável e harmoniosa está ao alcance de todos nós. Basta 
respeitar o ambiente em que vivemos e utilizar com sabedoria os recursos que a natureza 
nos oferece. A escolha entre uma vida saudável e longa ou uma artificial e empobrecida é 
de cada um de nós (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 8). 
 

Como vimos, o assunto saneamento é fundamental para a qualidade de vida. Sua ausência 
causa doenças e morte. Há muito que nós mesmos podemos fazer para melhorar nossa 
casa, nossa saúde e das nossas crianças. Mas, é preciso vontade e iniciativa. E então, 
vamos mudar nossas vidas pra melhor? (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – 
Programa 6). 
 
No nosso entendimento, deixar a questão da falta de saneamento básico sob a 

responsabilidade daqueles que não tiveram acesso a ele é reduzir uma questão que é 

pública para a responsabilidade individual. É ainda considerar que vivemos em uma 

sociedade igualitária, onde há um acesso eqüitativo a um ambiente saudável e que a 

responsabilidade pelos danos ambientais não é diferenciada. 

Da forma como os filmes apresentam a temática se espera que as soluções para a 

crise ambiental possam ocorrer a partir da soma de comportamentos individuais 

considerados corretos. 

Observamos também o tom imperativo utilizado pelos filmes para as mudanças 

de comportamento apresentadas. Esse tom imperativo, bem como a prescrição de regras, 

já foram observados em materiais impressos de EA por Carvalho, L. et. al. (1996). No 

nosso caso, como exemplo, podemos citar os seguintes fragmentos do discurso: 

 

Assim, promoveremos a mudança de mentalidade necessária para cumprirmos com o nosso 
dever de construir um mundo socialmente justo (TV Escola – Série Meio ambiente e 
Cidadania – Programa 1). 
 
As nossas ações vão determinar a qualidade de vida (de nós e os outros seres). O controle é 
fundamental. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 7). 
 
Precisamos diminuir as diferenças, acabar com a miséria, permitir que todos vivam bem, 
em cidades limpas, com boas escolas, esgoto e água potável, serviços de saúde, segurança 
e transporte de qualidade para todos. Esses requisitos são indispensável para o pleno 
exercício da cidadania. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 9). 
 
Mas precisamos aprender a explorar a floresta sem destruir. Ter o lixo e saber recicla-lo. 
Reutilizar as latas, garrafas, papel, madeira, na cidade ou na zona rural. É assim que 
poderemos chegar ao desenvolvimento sustentável. (TV Escola – Série Meio ambiente e 
Cidadania – Programa 9). 
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No material de apoio observamos uma ênfase nos comportamentos individuais 

como o trecho da Revista nº 25 (outubro/novembro 2001, p. 14), que no  final das 

“dicas” para a utilização do filme Colonizando a Amazônia sugere-se que “Pode-se 

estimular uma reflexão sobre comportamentos individuais, ou em grupo, que deveriam 

ser adotados para valorizar e cuidar do meio ambiente”.  

Essa visão comportamental, no nosso entendimento, pode estar refletindo o 

disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente. O documento 

afirma que é necessário trabalhar com atitudes e formação de valores, bem como a 

aprendizagem de habilidades e procedimentos, mas o que aparece em destaque é a 

questão comportamental: 

E esse é o grande desafio para a educação. Comportamentos “ambientalmente 
corretos” serão aprendidos na prática do dia-a-dia na escola: gestos de 
solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes, 
participação em pequenas negociações podem ser exemplos disso. (BRASIL, 
1997, p. 29). 
 

Dessa forma, observa-se que tanto os filmes como o material de apoio e também 

alguns dos documentos oficiais da época se pautam em uma “ética” em que não se 

propõem situações para que os indivíduos estabeleçam seus próprios valores e sim 

regras e normas comportamentais a serem seguidas. Sobre essa ênfase 

comportamentalista dos materiais didáticos de EA, Orlandi (1996) destacou que: 

Mais uma vez privilegiam-se os comportamentos e não a prática, de um 
homem (indivíduo) representado, em sua dimensão pragmática, como animal 
em interação e não, como deveria ser, como ser social sujeito a determinações 
históricas e também capaz de movimentar essa história, de transformar 
relações (p. 45). 

 

No que se refere às situações que envolvem conflitos, observamos que são 

evitadas em todos os programas. No filme sobre Solo, por exemplo, não são apontados 

os conflitos pelo uso e posse da terra e muito menos a questão dos transgênicos. No do 

Lixo, nem de longe se explora os valores culturais da sociedade de consumo, a 

obsolescência planejada dos produtos, como a reciclagem afeta diferentes camadas 

sociais, ou a relação da reciclagem com a pobreza, sendo priorizados os aspectos 

técnicos para realização da coleta seletiva. 

 Não é apenas na TV Escola que as situações de conflitos são evitadas ou 

apresentadas como um consenso aparente. Trivellato Jr. (2000) ao analisar os programas 

de Biologia do Telecurso 2000 apontou que os consultores e técnicos da Fundação 

Roberto Marinho sugeriram aos autores de materiais didáticos que evitassem “situações 

polêmicas para as quais inexiste um consenso social e que contribuam para radicalizar 



 122

posições” e “situações portadoras de cunho ideológico maior e de dogmatismo, optando 

por uma atitude pluralista e democrática” (OLIVEIRA s/d, apud TRIVELLATO JR., 

2000). 

Neste sentido, concordamos com o autor que todo o processo educativo é 

resultado de uma ação humana e, portanto, de cunho ideológico, e que os materiais 

deveriam contemplar também as situações que envolvem conflitos levando o expectador 

a estabelecer seu próprio juízo de valor e se posicionar perante a situação exposta. 

Retomando a dimensão da relação ser humano – meio ambiente, em que este 

aparece como destruidor, na dimensão dos valores éticos ele precisa mudar seus 

comportamentos, seguindo normas estabelecidas, para poder sobreviver. Processo 

semelhante ao que foi observado no discurso de materiais impressos de EA por Orlandi 

(1996) que considera que o input é dado pela “ameaça” (a destruição do mundo em que 

vivemos), o processamento vem pelo “julgamento” (você é culpado) e o output é o 

automatismo de uma ação que recoloca o indivíduo como mero “usuário” do meio 

ambiente. 

 

 

6.3.5 - Dimensão política  

 

Neste trabalho, a dimensão política é entendida como “esfera pública das 

decisões comuns” (CARVALHO, I., 2004, p. 164). Entendemos que a dimensão política 

da EA se consolidou no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

de Responsabilidade Global. Tal documento, escrito a muitas mãos por representantes 

de ONGs e da sociedade civil durante a Rio 92, manifesta explicitamente o caráter 

político da EA, em seu princípio 4: “A Educação Ambiental não é neutra, mas 

ideológica. É um ato político”. 

Observa-se, no entanto, que anteriormente ao Tratado, Krasilchik (1986) já 

destacava que a base da EA reside no envolvimento e participação, devendo o educando 

ser capaz de “tomar efetivamente posições e agir”.  

Posteriormente, outros autores como Reigota (1995), Krasilchik (1994), 

Carvalho, I. (2002; 2004 a e b), Carvalho, L. (2001; 2006), Pelicioni (2002), Loureiro 

(2004), destacaram a essencial importância da dimensão política na EA, sem a qual não 

seria possível uma formação na perspectiva crítica. 
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Concordando com Reigota (1995), entendemos que a EA “visa não só a 

utilização racional dos recursos naturais, mas basicamente a participação dos cidadãos 

nas discussões e decisões sobre a questão ambiental”. Carvalho, L. (2006) identifica que 

questões importantes ultrapassam o aspecto meramente técnico do debate ecológico e 

nos colocam perante os aspectos político ideológicos. Para esse autor, a dimensão 

política é central em todos os projetos de Educação Ambiental. 

No entanto, o que se observa nos programas de EA é que muitas vezes o aspecto 

técnico é privilegiado, sendo que o “como” torna-se mais importante do que o “porquê”. 

Carvalho, I. (2004b) destaca a importância que se considere o direito a qualidade 

de vida como um direito à cidadania. Para isso, torna-se necessário buscar as 

possibilidades dos indivíduos construírem uma ação social diante das questões 

ambientais.  

No entanto, como já observaram Orlandi (1996) e Valentin (2005), os materiais 

de EA muitas vezes repetem “chavões” de cidadania (“melhor qualidade de vida”, 

“exercer a cidadania”, “formação do cidadão”) que nem sempre fazem sentido aos 

interlocutores.  

Para Jacobi (2003), esta questão está diretamente ligada a formação do que 

chama de “cidadania ativa”, que busca a constituição e o fortalecimento de sujeitos 

cidadãos que, portadores de direitos e deveres, assumam a importância na abertura de 

novos espaços de participação. Esse autor entende que a educação para a cidadania 

representa a possibilidade motivar para a transformação das diversas formas de 

participação em “potenciais fatores de dinamização da sociedade e de ampliação do 

controle social da coisa pública, inclusive pelos setores menos mobilizados” (ibidem, p. 

203). 

Em outro trabalho (ibidem, 2005) esse autor destaca que o exercício da cidadania 

implica autonomia e liberdade responsável, além de participação consciente no contexto 

social, questionando valores e atitudes e propondo novas práticas.  

É esta perspectiva de “cidadania ativa” que entendemos estar contemplada na 

perspectiva crítica da Educação Ambiental. 

Dessa forma, procuramos analisar nesta dimensão como os vídeos propõem as 

formas de participação nas diferentes instâncias sociais, se essa participação é individual 

e coletiva, se são apontadas as responsabilidades dos diversos setores da sociedade 

(governo, ONGs, iniciativa privada, sociedade civil),  e como está atrelada a noção de 
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cidadania como o debate ambiental. As categorias dessa dimensão são explicitadas no 

Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Caracterização da dimensão política nas diferentes concepções de EA 

propostas 

 

Conservadora Pragmática  Crítica 
- não há uma contextualização 
política e social dos problemas 
ambientais; 
- a dimensão política não 
aparece. 
 
 

- participação do Estado 
como projetos e normas; 
- oposição entre o social e 
natural; 
- cidadão é o consumidor; 
- propostas de atuação 
individual. 

- Proposta de cidadania ativa ; 
- Aponta as responsabilidades 

das diferentes instâncias 
(sociedade civil, governo, 
ONGs); 

- fortalecimento da sociedade 
civil; 

-  ênfase na participação 
coletiva. 

 
 

 

 

Inicialmente, observamos que os filmes não fazem uma contextualização política 

e social dos problemas ambientais. Não se discute a problemática do lixo ou da poluição 

como atreladas ao modelo de desenvolvimento econômico. A questão da desigualdade 

social não é apresentada com antecedentes históricos e políticos, entre outros exemplos. 

No nosso entendimento, essa descontextualização parte de uma concepção conservadora 

de EA. 

Essa falta de contextualização histórica, política e social de programas 

educativos ligados às questões ambientais também foi observada por Foresti ( 2001) na 

análise de programas do canal Futura. Como exemplo, destaca um programa “Tá 

Ligado” sobre combustíveis alternativos em que estes são apresentados como soluções 

para problemas de poluição e que a crise de combustíveis no Brasil e no mundo e a 

história das iniciativas dos governos para resolve-la não são apresentadas e “a questão 

parece cair do céu e não ter antecedentes discutidos” (p. 112). O autor aponta que uma 

discussão mais profunda do assunto traria a tona questões políticas e sociais. Nesse 

sentido, entende que “a ideologia do programa controlou, explicitamente, a idéia sobre 

os combustíveis e manteve fechada a novas informações sobre o assunto polêmico” 

(ibidem, p. 120). 
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 As propostas governamentais que aparecem nos programas são o PRONEA – 

Programa Nacional de Educação Ambiental, ainda na sua primeira versão21, e a 

proposta do Movimento de Cidadania pelas Águas. No caso do PRONEA não há 

nenhuma explicação do que é o programa, como foi elaborado, o que propõe: 

 

O governo brasileiro, fiel aos compromissos firmados na Rio 92 criou o Programa 
Nacional de Educação Ambiental – o PRONEA. Para o sucesso desse programa, é 
fundamental a sua participação. (locução in) (TV Escola – Série Meio Ambiente e 
Cidadania – Programa 1). 

   
A apresentadora chama diretamente a participar de um programa que não expõe 

de que trata. Como alguém pode participar do que não conhece? 

O mesmo ocorre como o Movimento de Cidadania pelas Águas: 

Está nascendo no Brasil o Movimento de Cidadania pelas Águas, coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente. A idéia do movimento é não ser mais um órgão do governo, 
mas reunir todo mundo: cidadãos, governo e organizações não governamentais para 
estimular reflexões e ações sobre a água. (TV Escola – Série Meio Ambiente e Cidadania – 
Programa 4). 
  
Embora exista um filme específico sobre esse movimento na TV Escola 

(Cidadania e Água), nesta série não há maiores explicações sobre ele. Mesmo na fala de 

um representante da então Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente, também não há explicações do que é o Movimento e, principalmente,  como 

este receberia o apoio do órgão governamental:  

A partir do momento que o governo constata que a água é um bem público e que todo 
mundo tem que cuidar dela e que o próprio governo não daria conta de cuidar sozinho 
dessa água, o governo convoca os cidadãos através desse movimento de cidadania pelas 
águas para que eles cuidem cada um no seu município, na sua região, cuide do seu rio, 
cuide do seu córrego, cuide da sua lagoa, enfim tenha todo o cuidado para que a gente 
possa devolver essa água para a natureza limpa e saudável. (TV Escola – Série Meio 
Ambiente e Cidadania – Programa 4). 
 
No nosso entendimento, atrás de um discurso aparentemente “democrático” 

solicitando a participação, no momento em que não se indicam formas de como fazê-lo, 

parece-nos que não há intenção de que ela aconteça de fato. O governo cumpre sua 

responsabilidade ao elaborar a norma e a participação dos cidadãos, se não ocorrer, é 

por falta de vontade. Dessa forma, conforme já explorado por Orlandi (1996), o cidadão 

é confundido como o “usuário” ou “consumidor”. Dentro de nossa tipologia, 

entendemos que isso reflete uma concepção pragmática de EA.  

 Ainda nesse raciocínio, parece-nos estar atrelado ao conceito de cidadania 

apresentado no programa 9: 

                                                           
21 Vide capítulo 4. 
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Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que cada cidadão tem para com o Estado e a 
sociedade. A impossibilidade de exercer esses direitos, resultante da fome somada à 
ignorância, impede as pessoas de participar das decisões que dizem respeito ao presente e 
ao futuro delas e de seus semelhantes.  
 

Ou seja, a participação cidadã não ocorre por causa da fome e da ignorância. 

Será que todos os que não tem fome e são escolarizados exercem efetivamente sua 

participação? 

Dessa forma, como já observou Valentin (2005), “a cidadania não é vista como 

uma conquista, mas como algo dado”. A existência de uma “cidadania ativa” (JACOBI, 

2003) é desconsiderada. 

No entanto, não obstante ao conceito apresentado, surpreendeu-nos 

positivamente a indicação presente em alguns programas de formas de participação 

coletiva, diferente o que já foi analisado em materiais impressos (CARVALHO, L. et. 

al., 1996), onde predominava a ênfase na atuação do indivíduo. Alguns trechos 

exemplificam esse aspecto: 

 Talvez seja uma boa idéia organizar uma reunião com a comunidade da sua cidade para 
se debater com relação ao esgoto e ao tratamento da água. (TV Escola – Série Meio 
Ambiente e Cidadania – Programa 6). 
 
Isso requer responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e 
internacional. (TV Escola – Série Meio Ambiente e Cidadania – Programa 1). 
 
Seria interessante que pudesse ter na mesma forma que você tem uma associação de 
produtores, uma associação de consumidores... (homem não identificado) (TV Escola – 
Série Meio Ambiente e Cidadania – Programa 8). 
 

Organize-se na sua rua, no seu bairro, no trabalho e escola. Através de sua associação 
você pode acompanhar o planejamento e os trabalhos de sua prefeitura. Assim, você pode 
se certificar se o dinheiro destinado à escola foi realmente aplicado, bem como o do 
hospital, do esgoto, enfim, tudo o que se refere à sua comunidade. Cada um de nós pode 
fazer sua parte. (TV Escola – Série Meio Ambiente e Cidadania – Programa 1)  

 
Esse último áudio vem acompanhado de algumas imagens (figura 17) que 

indicam algumas formas de associação. 

 
Figura 17- Imagens de associações do programa Ambiente Social, da série 
Meio Ambiente e Cidadania. 
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Essa ênfase na participação coletiva está atrelada a nossa concepção de EA 

crítica. No entanto, alguns exemplos de atuação ainda são técnicos: 

Num país democrático como o Brasil, as decisões sobre o presente e o futuro da sociedade 
são tomadas por políticos, que por sua vez são eleitos pelos membros da sociedade. As 
comunidades locais são a base do exercício da cidadania, que pode começar, por exemplo, 
pela coleta seletiva e reciclagem do lixo produzido em casa e vai até a cobrança aos 
prefeitos e governadores para usar o dinheiro público a serviço da maioria da população. 
É preciso exigir deles a execução de trabalhos como saneamento básico, tão necessário à 
saúde das pessoas. A canalização de esgotos é obra subterrânea, que ninguém vê. (TV 
Escola – Série Meio Ambiente e Cidadania – Programa 9)  
 
 

 É interessante observar também que o áudio propõe o acompanhamento das 

obras dos governos municipais e estaduais e não do governo federal. 

Cabe ressaltar que, no final do programa, após ilustrar diversas formas de 

participação coletiva, em close a apresentadora chama a participação individual: 

Cada um de nós pode fazer a sua parte. (TV Escola – Série Meio Ambiente e Cidadania – 
Programa 9)  
 

 Um dos filmes mostra um exemplo de participação coletiva no âmbito escolar, 

mas as imagens mostradas são de fotos em preto e branco e não há uma indicação de 

quando ocorreu o fato: 

A Escola Estadual Marília de Dirceu, em Ouro Preto, Minas Gerais, parece que entendeu 
perfeitamente a nossa íntima relação com o que nos envolve. Vizinha de um rio, a escola 
não agüentava mais o mau cheiro e o risco constante de doenças. Assim, alunos e 
professores se mobilizaram. Estudaram o que poderia ser feito para despoluir o rio e 
programaram uma série de atividades que incluía teatro e produção de maquete. O 
resultado desse processo foi levado ao prefeito que iniciou no mesmo ano as obras de 
saneamento para despoluir o rio. (TV Escola – Série Meio Ambiente e Cidadania – 
Programa 7)  
 
 
No que se refere ao material de apoio, um dos poucos registros que encontramos 

está no caderno Conversa com o Professor de Ciências,  que destaca a necessidade de 

que o cidadão possua conhecimentos para poder interferir nas decisões políticas, embora 

sem entrar em nenhum detalhamento. 

Pelo exposto, observamos que houve um esforço na série de contemplar os 

aspectos políticos e sociais da problemática ambiental, bem como de incentivar a 

participação coletiva, que atrelamos a nossa perspectiva de EA crítica. No entanto, ao 

analisar a série como um todo, observamos que há uma separação entre o social e o 

natural, uma vez que no filme sobre Ecossistemas não existe o social, e no filme sobre o 

Ambiente Social, não aparece o natural, o que revela uma dificuldade geral, não apenas 

dos órgãos governamentais, em apresentar a questão ambiental em sua totalidade e 

complexidade. Também observamos que há um esvaziamento do papel do Estado. Os 
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discursos dos filmes atribuem papel à coletividade, mas não falam das funções do 

Estado, deixando transparecer que fica sob sua responsabilidade apenas ditar as normas 

de conduta, conforme nossa perspectiva pragmática de EA. 

                                                                                                                                                                                               

6.3.6 - Dimensão das atividades propostas 
 

Essa dimensão refere-se estritamente aos materiais voltados à formação docente, 

como é o nosso caso, uma vez que entra no campo do pedagógico.  

No programa TV Escola, as atividades são propostas aos professores não apenas 

pela televisão, mas também e as vezes em maior quantidade, pelo material de apoio. 

Dessa forma, analisaremos conjuntamente as propostas, de acordo com a categorização 

expressa no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Caracterização da dimensão das atividades nas diferentes concepções 

de EA propostas 

 

Conservadora Pragmática  Crítica 
- atividades de contemplação; 
- datas comemorativas; 
- atividades externas de 
“contato com a natureza” com 
fim em si mesma. 
 
 
 

- atividades “técnicas/ 
instrumentais” sem propostas 
de reflexão (ex. separar 
materiais para reciclagem); 
- resolução de problemas 
ambientais como atividade 
fim; 
- atividades que apresentem 
resultados rápidos. 
 

- propostas de atividades 
interdisciplinares; 
- resolução de problemas 
como temas geradores; 
- exploram-se 
potencialidades ambientais 
locais/regionais;  
- Estudo do meio; 
- role-play - tema 
controverso. 
 

 

Consideramos como uma atividade com característica predominantemente 

conservadora a proposta apresentada no Programa 2:  

 
Que tal fazer uma experiência de reconhecimento do ecossistema onde você mora? 
Observe atentamente a fauna e a flora ao seu redor. Vejam como se comportam os 
lagartos, os pardais e as formigas. Como se alimentam, se reproduzem, se defendem e 
atacam. Pesquise em bibliotecas, converse com um antigo morador da sua vizinhança. Ele 
certamente terá muito que contar sobre as plantas e os animais da sua região. (TV Escola 
– Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 2). 
 
Nessa proposta, o reconhecimento dos ecossistemas se pauta apenas na 

identificação da fauna e flora local. Embora se proponha uma conversa com um antigo 

morador, destaca-se que se falaria apenas sobre os aspectos naturais. 
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No programa de apresentação da série, observamos que há uma dissonância 

entre o áudio e a imagem quando começam a tratar da EA no ambiente escolar, como 

mostrado no Quadro 9. 

 

 

 

Quadro 9 - Trechos e imagem do Programa 1 da série Meio Ambiente e Cidadania.  

 
AUDIO IMAGEM 
Locução in 
E também na escola você perceberá que a 
educação ambiental pode ser desenvolvida tanto 
numa aula de geografia, como de história, 
educação física e até mesmo literatura.  
 
Locução off 
Enfim, através de todas as disciplinas poderemos 
abordar questões ambientais. Com isso você 
estará ajudando os seus alunos a aplicar seus 
conhecimentos em práticas imediatas, de acordo 
com a realidade sócio-ambiental. (grifo nosso) 
 
 

 

 

 

Embora o enfoque seja sobre o ambiente escolar, todas as imagens que 

acompanham a locução off são de atividade de campo, como mostra o exemplo acima. 

Mesmo reconhecendo a importância essencial das atividades de campo, entendemos que 

essas atividades de forma isolada não simbolizam a EA escolar. Em raros momentos 

dessa série foi mostrada alguma atividade sendo desenvolvida no ambiente de uma 

instituição formal de ensino ou atividades que possam ser trabalhadas de forma 

interdisciplinar como propõe o áudio. 

Ainda na concepção conservadora, entendemos estar agrupada a atividade da 

Revista nº 12 (agosto/setembro de 1998, p. 7) onde uma das propostas é que o filme 

Mata Atlântica seja “um bom reforço também, para atividades em torno de 21 de 

setembro, Dia da Árvore e véspera da entrada da Primavera”. 

Ressaltamos também a proposta do imediatismo presentes no trecho de filme 

apresentado acima, conforme classificamos na nossa concepção de EA pragmática. 

Também nessa vertente da EA pragmática encontra-se a sugestão do filme sobre lixo, 

onde se referem aos processos de reciclagem como uma solução para o problema do 

lixo: 
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A escola é um bom lugar para exercitar a reciclagem. Uma ótima idéia é montar em 
conjunto com a escola inteira um programa de reciclagem, partindo da separação do lixo. 
Conversar mesmo juntado professores, direção, pais e alunos, como isso pode ser feito e 
principalmente, para que. O primeiro passo será passar para os alunos a importância da 
reciclagem, e principalmente como ela poderá ser aplicada perfeitamente no dia a dia da 
escola. (TV Escola – Série Meio ambiente e Cidadania – Programa 5). 
 

Esse raciocínio é completado no final do filme, 

Estudar suas possibilidades e planejar junto com todos o que pode ser feito com ele. 
Aquela parte do lixo que realmente não pode ser reaproveitada será bem menor. É assim 
que o seu lixo deixa de ser um problema tão grande. (TV Escola – Série Meio ambiente e 
Cidadania – Programa 5). 
 

Dessa forma, observa-se que a resolução de problemas ambientais passa a ser 

uma atividade fim. Neste sentido, entendemos ser bastante pertinentes para a concepção 

de EA Crítica a proposta de Layrargues (1999), em que a resolução de problemas 

ambientais locais passa a ser um tema gerador, onde a concepção pedagógica é 

comprometida com a compreensão e transformação da realidade e não somente como 

atividade fim, que visa a resolução pontual do problema abordado. Dessa forma o 

componente reflexivo é tão importante quanto o ativo. O autor apresenta, inclusive, a 

proposta de coleta seletiva de lixo que, na maioria das vezes (como no filme sobre Lixo 

da série), ao invés de ser um tema gerador do questionamento do consumismo e da 

lógica produtiva aparece como uma atividade solucionadora do problema do lixo. 

Também a reciclagem, como em outros programas educativos, é ressaltada em 

detrimento da redução e reutilização do lixo, embora o filme mostre algumas atividades 

feitas com sucata. 

Outro aspecto que observamos é que, embora sejam abordados problemas 

ambientais globais, como o efeito estufa e o buraco da camada de ozônio, a maioria dos 

filmes enfatiza no final a importância do reconhecimento da realidade local, aspecto que 

caracterizamos dentro da perspectiva de EA crítica. Os filmes sobre Água e Lixo, por 

exemplo, sugerem que: 

Procure a companhia de água e esgoto do seu Estado  ou cidade ou mesmo o Centro de 
Referência do Movimento de Cidadania pelas Águas. Quem sabe alguém pode ir na sua 
escola, bairro ou igreja falar sobre esse assunto tão importante. (TV Escola – Série Meio 
ambiente e Cidadania – Programa 4). 
 

Você já experimentou fazer uma pesquisa para descobrir como a sua cidade trata o lixo. 
Onde ele é colocado. Se ele é queimado ou  enterrado. (TV Escola – Série Meio ambiente e 
Cidadania – Programa 5). 

 

No entanto, praticamente não existem propostas para que o professor explore os 

resultados desse reconhecimento em sala de aula e nem as formas de faze-lo. Neste 
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sentido, seriam importantes propostas na perspectiva do Estudo do Meio, onde as saídas 

são planejadas, ocorre divisão de tarefas do grupo, coleta de documentos, fotos, 

depoimentos, entrevistas, durante o trabalho de campo e a sistematização por todas as 

disciplinas no retorno à escola. 

O reconhecimento da realidade local também é proposto algumas vezes no 

material de apoio. Na Revista nº 25 (outubro/novembro 2001, p. 14-15) para trabalhar 

com o programa Heróica Natureza, que trata da colonização da Amazônia, as dicas vão 

mais ao encontro de utiliza-lo como ponto de partida para um estudo da realidade 

ambiental local, destacando que “o Brasil não é só Amazônia ou Mata Atlântica”. 

Propõe-se um levantamento dos ecossistemas que compõem a região, entrevista com 

moradores, levantamento de dados junto à órgãos governamentais e ONGs, e um estudo 

considerando os aspectos sociais e culturais.  

Na Revista nº 18 (março/abril, 2000, p. 16 – 19) é relatada a experiência de uma 

escola estadual de Anápolis, Goiás, realizado pela professora de Ciências, onde foram 

utilizados os vídeos Conhecendo a natureza, Meio Ambiente e Cidadania e Show de 

Ciências. Os alunos de 7ª série assistiram aos vídeos e produziram um texto sobre “o 

que fariam para salvar o planeta dos desequilíbrios ecológicos que o ameaçam”. Depois 

foram dar uma volta pelo bairro para identificar os problemas ambientais, 

principalmente os relacionados ao lixo que era depositado nas proximidades da escola. 

Após o estudo, organizaram uma passeata e um abaixo-assinado e encaminharam o 

pedido a prefeitura, que atendeu a reivindicação. 

Dos relatos de experiência apresentados nas revistas, observa-se que os vídeos 

de meio ambiente foram sempre utilizados como ponto de partida e que, juntamente 

com o trabalho realizado pelas professoras responsáveis, incentivaram um estudo da 

realidade próxima, privilegiando o levantamento dos problemas ambientais locais e 

alternativas de solução. Geralmente os trabalhos apresentados são centrados na 

disciplina Ciências, embora sejam citadas contribuições de outras disciplinas como 

Língua Portuguesa.  

No que se refere às atividades interdisciplinares, um único exemplo concreto 

encontrado nesse sentido na série foi no filme sobre horta, quando aponta o trabalho 

com várias disciplinas: 

Além das vantagens com a alimentação, mexer com a terra ajuda as crianças nas aulas de 
ciências naturais,  matemática, português, estudos sociais. Enquanto plantam, estudam 
sobre a vida das plantas, o clima, quantidade de sementes e frutos que nascem nos 
canteiros, como se escrevem o nome das verduras, dos legumes, das frutas, de que país ou 
região se originaram, enfim, uma série de informações pertencentes às diversas disciplinas.  
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Atividades interdisciplinares são propostas no material de apoio. A Revista nº 12 

(agosto/setembro de 1998, p. 7), sobre o filme Mata Atlântica, apresenta algumas 

atividades para serem realizadas pelos professores de diversas áreas do conhecimento: 

em Ciências propõe-se que se faça um levantamento das árvores e das formas de vida 

que as habitam; em Língua Portuguesa propõe-se a orientação dos roteiros das 

entrevistas e a montagem de relatórios; em Matemática se propõe cálculos, comparações 

e montagens de gráficos e tabelas; em Arte “pintem e bordem para mostrar as árvores, 

as bromélias, as orquídeas, palmeiras e bichos da mata”.  

Também a Revista nº 25 (outubro/novembro 2001, p. 14-15) apresenta como 

destaque da programação a série Heróica Natureza, onde  propõe-se que seja realizado, 

com base nos vídeos, um projeto interdisciplinar no 3º e 4º ciclo do ensino fundamental 

e também no médio.  

Concordamos com Loureiro (2006) de que “não basta apenas saber o que fazer; 

é preciso reunir a isso o entendimento do que se faz, por que e para quem, em que 

condições e com quais implicações” (p. 55). Para tanto, entendemos que qualquer 

atividade deva ser realizada em uma perspectiva reflexiva e crítica, uma vez que a busca 

de soluções paliativas e imediatistas não alteram a visão predominante da problemática 

ambiental. 
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Capítulo 7 

 

PROPOSTAS 
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7.1 – Propostas para a produção de materiais didáticos de Educação Ambiental 

 

 

O objetivo deste capítulo não é apresentar uma receita de como produzir um 

programa didático de Educação Ambiental e sim discutir alguns aspectos observados ao 

longo do trabalho que podem aproximar o conhecimento sobre meio ambiente 

apresentado em materiais didáticos, especialmente audiovisuais, de uma perspectiva da 

EA crítica.  

Inicialmente, é importante questionar quais aspectos educacionais, e 

particularmente da Educação Ambiental, que podem ser incentivados pelo vídeo. Para 

tanto, é importante que sejam realizados antecipadamente estudos para saber se aquela 

informação/conteúdo é mais eficiente tratada em um programa audiovisual ou se um 

livro com esquemas teria o mesmo retorno de aprendizagem, de forma a otimizar 

recursos financeiros públicos. 

Concordamos com Tassara, et. al, (2001) que os filmes devem enfocar os 

problemas na diversidade e complexidade e não oferecer uma informação pronta sobre 

eles, mas sim documentar diferentes olhares, auxiliando na compreensão abrangente da 

problemática que apresenta. Outros programas, transmitidos pela própria TV Escola 

contribuem mais nesse sentido, como o “TV Vila – Ambiente e Coisa e tal” e o “Ilha 

das Flores”.  

O TV Vila, produzido pelo Centro de Criação de Imagem Popular, trata da 

proliferação de doenças causadas pela água contaminada e pelo acúmulo do lixo nas 

regiões do Morro de Vila Isabel e Morro dos Macacos (regiões de favela da cidade do 

Rio de Janeiro). São apresentados depoimentos de moradores, crianças e especialistas 

que, de forma bem-humorada, tentam articular propostas para minimizar o problema. 

Para Ferrés (1996b) “em um programa de vídeo adequadamente concebido, as 

intenções se comunicam no ato mesmo de desfrutar as sensações. Quer dizer, são as 

emoções suscitadas pela interação de imagens, música, palavra e efeitos de som que 

estão carregadas de sentido ou de significado”. No nosso entendimento, para o trabalho 

com as questões ambientais essa necessidade fica ainda mais premente. Não 

conseguiremos chegar a proposta de uma educação ambiental realmente transformadora 

se não formos capazes de trabalhar com as nossas emoções e a de nossos alunos.  

Complementando essa idéia, Nazário (2005) destaca que “a idéia do som nos 

materiais audiovisuais é estimular a imaginação para não quebrar a riqueza e abertura da 
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imagem em fornecer vários significados”. Ao utilizar um discurso muito diretivo, como 

ocorreu na maior parte dos filmes da amostra, principalmente os produzidos pelo MEC, 

onde o áudio e os esquemas (muitas vezes simplistas e mostrando coisas óbvias) tentam 

apresentar toda a informação possível sobre o assunto da imagem, não deixam espaço 

para a articulação de sentidos pelos professores e alunos que o assistem. 

Siqueira (1999) observou situação semelhante nos programas de TV aberta, 

destacando que “não há espaço na televisão para o abstrato, para o conceitual. É preciso 

tornar ‘concreto’, visível por meio de imagens, desenhos e dramatizações, para que o 

público absorva as informações veiculadas” (p. 64). 

Como destacou Orlandi (1996) na análise de materiais impressos, os materiais 

devem ser menos esquemáticos e que sustentem uma idéia ao invés de querer impô-la 

imediatamente a quem assiste, deixando espaço para que ele possa “re-significar, 

elaborar, formular dizeres que lhe façam sentido”.  

No que se refere à abordagem de temas controversos ou de situações ambientais 

em que existam opiniões divergentes ou contraditórias, entendemos que elas não podem 

ser ignoradas e nem apresentadas como se fossem consensuais. Neste sentido, 

concordamos como o proposto por Costa & Trajber (2001) em que deve-se incluir com 

respeito e equidade as diversas opiniões e o ponto de vista de diferentes classes sociais, 

culturas, gêneros, idades, entre outros, buscando estimular quem assiste ao programa a 

explorar diversas perspectivas para formar suas próprias idéias a respeito da situação. 

Exemplos desse aspecto seriam os filmes que tratam da questão do lixo. Em vez de 

focar apenas o aspecto da reciclagem, seria importante mostrar como a questão se 

apresenta aos diversos atores e classes sociais: moradores de condomínio, catadores, 

empresas produtoras de embalagem, trabalhadores de centros de triagem, entre outros. 

Deve se ter, também, uma clareza do público alvo. Em alguns filmes analisados 

esse direcionamento não fica claro: ora se dirige aos professores, ora aos alunos, ora a 

comunidade em geral. 

O Programa 2, sobre ecossistemas, “tenta” em 11 minutos, apresentar todos os 

biomas brasileiros focando nos aspectos não de sua constituição, mas sim de sua 

destruição. São mostradas, muito rapidamente, imagens de animais e plantas de cada 

uma das regiões e talvez nesse aspecto o vídeo poderia ter apresentado uma maior 

contribuição, uma vez que dificilmente um aluno de escola pública teria oportunidade 

de conhecê-los pessoalmente.  Sendo que a perspectiva da catástrofe já se mostra 
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inadequada (KRASILCHIK, 1994; ORLANDI, 1996; CARVALHO, et. al. 1996; 

GRUM, 1996) outras perspectivas devem ser buscadas para o debate ambiental. 

Entendendo que todo filme, assim como qualquer material didático, apresenta 

um recorte da realidade, definido pelos responsáveis pela sua produção e, retomando 

nossa tipologia de análise e o referencial teórico consultado, propomos que os 

profissionais que desejem apresentar a temática ambiental em uma perspectiva crítica 

podem se pautar nos itens elencados abaixo: 

- procurar apresentar o ser humano em sua relação com o meio ambiente nas dimensões 

biológicas, históricas e sociais, destacando que a relação é historicamente determinada; 

- a relação ser humano – meio ambiente deve ser apresentada em uma  visão sócio-

ambiental onde o meio ambiente é considerado como espaço relacional, em que a 

presença humana longe de ser percebida como destruidora e intrusa, aparece como um 

agente que pertence à teia de relações da vida social, natural e cultural e interage com 

ela (Carvalho, I., 2004);   

- ressaltar aspectos interdisciplinares na produção do conhecimento ambiental, sendo a 

ciência uma das formas de interpretação do mundo e considerando a cultura local como 

conhecimento; 

- apresentar questões controversas na perspectiva de vários sujeitos sociais, sem deixar 

de abordar questões de igualdade de acesso aos recursos naturais e distribuição desigual 

de riscos ambientais; 

- possibilitar que cada pessoa elabore seus valores e atitudes, direcionados por uma ética 

ambiental, apresentando situações com que diferentes sociedades lidaram com seus 

problemas ambientais e indicando algumas formas de participação, ao invés de impor 

normas prescritivas de comportamento;  

- discutir responsabilidades das diferentes instâncias (sociedade civil, governo, ONGs) 

em uma proposta de cidadania ativa (JACOBI, 2003) que indique a necessidade do 

fortalecimento da sociedade civil pela ênfase na participação coletiva, tendo a dimensão 

política como essencial no debate ambiental; 

- favorecer a compreensão das inter-relações e conflitos entre a pessoa, sua cultura, seu 

meio natural, ajudando a perceber  integralmente o meio ambiente (Diaz, 2002); 

- trabalhar os conhecimentos em uma abordagem ecológico-evolutiva: ecológica na 

medida em que contextualiza o espaço e o meio, bem como a interação dos diferentes 

componentes, e evolutiva, apontando a vertente do tempo histórico, geológico e 

biológico (Carvalho, 1989; 2006). 
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Finalmente, é importante considerar a qualidade pedagógica do filmes que, no 

nosso entendimento, deve procurar um equilíbrio entre a quantidade de informações a 

serem apresentadas e mecanismos que possam torná-lo agradável e interessante a quem 

assiste, bem como entre a objetividade e a subjetividade. Da mesma forma, 

autoritarismos e excessos de depoimentos de especialistas devem ser evitados. 

 

7.2 - Propostas metodológicas para o trabalho pedagógico com filmes 

 

A proposta deste capítulo é contribuir para professores de diferentes áreas do 

conhecimento apresentando sugestões na utilização de filmes em sala de aula, que 

foram pesquisadas no decorrer deste trabalho, tanto nos referenciais teóricos como na 

construção de cursos na área. Este tópico busca enriquecer o repertório de professores 

de todas as áreas a respeito do trabalho com televisão e vídeo no cotidiano escolar e não 

tem caráter prescritivo. 

É importante ressaltar que, mesmo um programa audiovisual com potencialidade 

crítica não será auto-suficiente para motivar e induzir uma participação cidadã na 

problemática ambiental. Como qualquer recurso didático, um filme não tem um fim em 

si mesmo em termos de potencial transformador.  Neste sentido, a mediação do 

professor é fundamental.  

Por outro lado, um professor preparado para trabalhar com a problemática 

ambiental e com recursos audiovisuais, pode transformar até materiais que apresentem a 

realidade sócio-ambiental de forma conservadora em uma aprendizagem significativa se 

apropriando do sentido amplo da temática e mobilizando os educandos para a crítica e 

ação comprometidas com a transformação da realidade que se apresenta. 

 A utilização de um programa de vídeo para apresentar ou complementar um 

conteúdo não dispensa um planejamento detalhado. É necessário que seja pensado o que 

será trabalhado antes, durante e depois da apresentação. Essas etapas devem ser 

construídas durante o planejamento. 

Conforme já abordado, o Ministério da Educação produziu, no ano de 2001, o 

programa Parâmetros em Ação, que se constitui de um kit de materiais do qual faz parte 

o “Guia de Orientação para trabalhar com Vídeos” (BRASIL, 2001). Esse material 

oferece sugestões aos professores de como trabalhar com os vídeos que fazem parte do 

kit. Embora não apresente metodologias muito inovadoras, o material trás uma planilha 
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que adaptamos para servir de apoio para a preparação de aulas em que serão utilizados 

recursos audiovisuais (QUADRO 10). 

 
Quadro 10 – Planilha para o trabalho pedagógico com filmes (adaptado de Brasil, 
2001) 
 

Programa  
 

Público –alvo  
 

Objetivos do trabalho com o filme  
 

Conteúdos que o vídeo aborda  
 

Antes de exibir o 
filme 

 
 
 

Durante a 
Exibição 

 
 
 

Encaminhamento 
com os alunos 

Após a exibição  
 
 

Trechos que destacaria com os alunos  
 

Atividades desencadeadas pelo vídeo  
 
 

 
 

 O trabalho de Ferrés (1996b) apresenta uma série de sugestões práticas para o 

trabalho com vídeos. Da lista apresentada pelo autor, selecionamos algumas atividades e 

tentamos adaptá-las ao componente ambiental. 

- Chuva de palavras – o professor pronuncia uma palavra chave relacionada ao tema 

que será apresentado no vídeo. Os alunos vão falando palavras que entendem estar 

associadas àquele tema. Não deve neste momento haver correções do professor. 

Todas as palavras devem ser colocadas no quadro. Após a apresentação do vídeo, o 

exercício é feito novamente e as palavras são comparadas com as da primeira etapa. 

Essa atividade permite ao professor o conhecimento das representações dos alunos 

referentes àquela temática e se houve transformação após assistirem ao vídeo. 

- Escrever uma carta – os alunos devem escrever uma carta para um colega contando 

o que aprendeu no filme e como os aspectos apresentados interferem em seu dia a 
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dia. Dependendo do filme, pode haver uma adaptação em que os alunos mandam 

uma carta para um dos personagens. 

- Comparação com meios de comunicação em massa – antes de visualizar um vídeo 

os alunos devem procurar nos veículos do dia ou da semana notícias que sirvam de 

complemento para as informações do programa. Devem ser selecionados artigos de 

jornais ou revistas, trechos de programas de televisão (caso haja possibilidade de 

gravá-los), entre outros. Após assistir o vídeo e trabalhar sobre ele os alunos farão 

uma comparação do seu conteúdo em relação à pesquisa que foi realizada. 

- Primeira exibição muda – Na primeira exibição do programa suprime-se o som. Em 

seguida os alunos devem elaborar um texto em grupos do que compreenderam, 

estimulando a participação ativa do aluno, sua intuição e criatividade. 

- Interrupção da exibição – Exibe-se um programa interrompendo-o antes que sejam 

dadas as soluções. Pede-se aos alunos que formulem suas próprias conclusões, que 

posteriormente são confrontadas com as que o programa oferece. 

- Tribunal e julgamento – Quando tratar-se de um tema polêmico o professor pode 

distribuir “papéis”, onde cada grupo de alunos irá apresentar argumentos de acordo 

com a opinião que está assumindo. O professor deve observar o envolvimento de 

cada grupo e posteriormente abrir a discussão. 

Apresento, agora, outras propostas metodológicas, que são resultado de nossa 

experiência pessoal de participação e regência de cursos na área: 

- Roteiro orientador - este recurso é importante principalmente para filmes grandes, 

que apresentem muitas informações. O professor faz previamente um roteiro de 

perguntas ou indicações do que deseja que os alunos prestem maior atenção e depois 

discute os aspectos levantados com a classe; 

- Justaposição de cenas – o professor deverá preparar previamente a gravação de 

diversas cenas de televisão (novela, noticiário, desenho animado), filmes comerciais 

e filmes didáticos que tratem de uma mesma questão ou problema ambiental. Em 

sala de aula, as cenas devem se apresentadas aos alunos que, individualmente ou em 

grupo, trabalharão uma reflexão crítica sobre o assunto. 

- Desenho individual ou em grupo – O desenho, bem como outras expressões 

artísticas, é um excelente instrumento para demonstrar emoções. Antes do programa 

de vídeo os alunos podem desenhar o que imaginam que será apresentado, a partir 

do tema central. Os desenhos são recolhidos e após o programa solicita-se aos 
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alunos que desenhem o que ficou de mais significativo. Os próprios alunos, 

juntamente com o professor, discutem a transição dos desenhos. 

- Carta de intenções – Após as atividades e discussões geradas pelo vídeo, os alunos 

escrevem, em grupo ou individualmente, uma carta sobre as mudanças e propostas 

que podem ser realizada frente à problemática apresentada no filme. O professor 

recolhe as cartas e, após um mês, entrega-as novamente aos autores, que devem se 

auto-avaliar e, partindo dos resultados, discutir sobre as dificuldades de concretizar 

as propostas elaboradas. 

- Mímica – Em um primeiro momento, os alunos se dividem em grupo e fazem um 

levantamento das sensações que foram propiciadas pelo vídeo, e devem fazer 

mímicas para que o outro grupo adivinhe. Em um segundo momento, fazem a 

mesma atividade representando a parte do filme que mais gostaram. A partir daí, o 

professor dirige as discussões para trabalhar a mensagem transmitida pelo vídeo. 

- Poesia – Após a exibição do vídeo os alunos são convidados a fazer um poema 

sobre o que acharam mais significativo. Os poemas devem ser lidos e 

posteriormente formarem uma coleção em que cada aluno ou grupo tenha todos para 

trabalhar os principais argumentos do filme. 

Em síntese, é importante ressaltar que qualquer recurso audiovisual deve ser 

explorado em todas as dimensões. Inicialmente o professor precisa gerar o interesse e a 

vontade de assistir ao programa. Se nossos educandos estão tão familiarizados com a 

linguagem audiovisual, a escola precisa aproveitar esse aspecto de forma mais 

significativa possível, potencializando o processo de ensino-aprendizagem. 
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Capítulo 8 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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8 – Considerações Finais 
 
 

Chegando ao final deste trabalho, encontro respaldo em uma frase do último 

livro do educador Paulo Freire (2000) 

O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento enquanto se 
conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o 
contra quê, o contra quem são exigências fundamentais de uma educação democrática à 
altura dos desafios do nosso tempo (p. 102). 
 
No nosso entendimento, o processo de investigação científica em educação 

envolve todas essas variáveis expostas pelo educador. Talvez por isso seja tão complexo 

e ao mesmo tempo tão empolgante.  

Cada desafio, seja ele metodológico, epistemológico, filosófico é uma batalha 

feita de aprofundamento teórico, prático e ideológico. Envolve escolhas e caminhos que 

nem sempre sabemos onde irão nos levar, mas a determinação e a certeza de nossa 

opção pela educação como caminho para a transformação humana e social nos leva a 

prosseguir a busca. 

Nossa investigação procurou apresentar uma contribuição para a identificação de 

sentidos no “ambiental” dos programas de Meio Ambiente, exibidos pela TV Escola de 

1996 até 2002.  

Uma vez que não existe um consenso ou uma homogeneidade das práticas e 

materiais didáticos que se intitulam como sendo de Educação Ambiental, entendemos 

que foi importante identificar concepções que permeiam esses materiais para orientar 

decisões sobre seu uso e formas de apropriação e re-significação em diferentes 

contextos.  

Para permitir uma visão abrangente do trabalho e subsidiar algumas 

considerações, faremos agora uma síntese dos principais aspectos apontados no texto. 

O problema central que motivou a pesquisa foi a identificação das concepções 

de EA dos filmes nacionais de meio ambiente da TV Escola, bem como identificar 

elementos que poderiam ser incorporados no sentido de uma educação ambiental crítica.  

Para responder o problema levantado, diversas dificuldades foram encontradas. 

Do ponto de vista teórico, frente a enorme quantidade de referências sobre EA 

existentes atualmente, que demandaram muita leitura e tempo para identificar o que era 

pertinente à nossa pesquisa e, por outro lado, a pequena quantidade de produções 

teóricas que analisam materiais didáticos da área e sobre análise de filmes. Do ponto de 

vista prático, dificuldades para a localização das fitas, o tempo demandado para assistir 
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os filmes e as escolhas para a seleção dos que seriam submetidos à análise de conteúdo, 

bem como a captura de imagens que, pelas nossas dificuldades em manipulação dos 

equipamentos, demoraram certo tempo para que, após a conversão das fitas em CD 

Rom, conseguíssemos obter as imagens selecionadas e inseri-las no texto. Também, do 

ponto de vista metodológico, dificuldades em realizar análise de um material 

audiovisual, que permite uma pluralidade de interpretações, as escolhas de como 

proceder as transcrição e, principalmente, a construção da tipologia de análise que, 

frente à própria complexidade da temática ambiental, foi revista e aperfeiçoada 

inúmeras vezes para que conseguíssemos um resultado satisfatório, que possibilitasse 

inferir as concepções presentes no material. Ressaltamos que essas dificuldades, 

presentes em qualquer trabalho de investigação, em nenhum momento geraram um 

imobilismo, e sim foram vencidas por meio de muita leitura, dedicação e diálogos, e 

possibilitaram nosso crescimento enquanto pesquisadora. 

Os caminhos metodológicos escolhidos foram divididos em duas partes. 

Inicialmente, realizamos uma análise exploratória sobre os 57 filmes transmitidos. Os 

dados obtidos nessa análise exploratória possibilitaram identificar que a programação 

nacional de meio ambiente da TV Escola é composta de filmes de variados tipos e 

temáticas, produzidos por diferentes instituições: ONGs, governo, TV aberta, além de 

produções próprias.  Não obstante aos aspectos colocados neste trabalho, é interessante 

o fato de se ter esses múltiplos olhares em uma televisão educativa para a formação 

docente. 

Os formatos mais freqüentes dos filmes foram o documentário e o didático. Um 

apelo freqüentemente utilizado foi o catastrófico que, mesmo consciente da situação 

ambiental “inquietante” em que se encontra o planeta, tem se mostrado uma estratégia 

com pouca eficácia educativa. Outras estratégias observadas no conjunto dos filmes 

foram a contraposição entre o “belo” e o “chocante”, utilização de estatísticas e números 

impressionantes, exemplos positivos, e depoimentos de especialistas. 

A partir dessa análise exploratória, elegemos a série “Meio Ambiente e 

Cidadania”, composta de 10 filmes, e que foi produzida sob responsabilidade do próprio 

MEC em 1998, buscando identificar as concepções predominantes por meio da 

metodologia de análise de conteúdo. 

Para que essa análise possibilitasse uma investigação detalhada do material, 

construímos uma tipologia própria. Para essa tipologia foram escolhidas três categorias 
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de concepções de educação ambiental, a partir do levantamento bibliográfico e da 

análise exploratória do material: Conservadora, Pragmática e Crítica. 

Para cada concepção de EA descrita foram agrupadas cinco dimensões de 

análise: relação ser humano/meio ambiente, ciência e tecnologia, valores éticos, política, 

e atividades sugeridas aos professores.  

No que se refere à dimensão da relação ser-humano – meio ambiente, as análises 

indicaram que o material converge no sentido de uma concepção ora conservadora, ora 

pragmática. Conservadora, uma vez que aparecem elementos que indicam a dicotomia 

da relação, onde o ser humano é apontado como uma presença intrusa e destruidora. 

Dessa forma fica um impasse: de um lado o homem precisa retirar elementos da 

natureza para sua sobrevivência e de outro é chamado a mantê-la intocada. Os 

elementos da concepção pragmática indicam que o ser humano pode usar sem destruir e 

há um forte apelo ao sobrevivencialismo, ou seja, precisa proteger o ambiente para 

poder sobreviver. Dessa forma, não é apresentada a real complexidade da relação, uma 

vez que a abordagem não faz referências ao fato da relação ser historicamente 

determinada e que o ser humano pertence à teia de relações sociais, naturais e culturais e 

vive em interação. 

Na dimensão da Ciência e Tecnologia observamos que estratégias de produção 

científica e tecnológica orientadas pela interdisciplinaridade não são contempladas.  O 

que predomina são os argumentos de especialistas de determinadas áreas apresentando 

tecnicamente um aspecto específico da temática ambiental. A Ciência e Tecnologia são 

mostradas como solucionadoras dos problemas ambientais. Os filmes não fazem 

menção aos processos de investigação e nem indicam que o conhecimento científico 

envolve rupturas e mudanças de rumo. Também observamos a supremacia do saber 

científico sobre o popular. De acordo com nossa tipologia de análise, as visões de 

Ciência e Tecnologia apresentadas nos filmes indicam uma concepção essencialmente 

pragmática de EA. 

No tocante à dimensão dos valores éticos, observamos alguns elementos da 

perspectiva conservadora de EA, uma vez que a responsabilidade pelos problemas 

ambientais é distribuída igualmente por todas as classes sociais. No entanto, a maior 

parte dos discursos que se referem a essa dimensão seguem a concepção pragmática de 

EA, uma vez que expressam uma relação direta entre informação e mudança de 

comportamento. Observamos também que a maior parte dos filmes tem como estratégia 

apresentar de início alguns comportamentos considerados incorretos, para depois 
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apresentar informações relacionadas ao problema e no final “chamar” o expectador para 

prescrições de comportamentos “ambientalmente corretos” ou solicitando mudanças nos 

hábitos apresentados. Também foi observado um posicionamento moral de que a 

mudança ambiental depende apenas do “querer fazer”. No que se refere às situações que 

envolvem conflitos, observamos que são evitadas em todos os programas.  

Na dimensão política, encontramos elementos das três concepções descritas. 

Observamos que os filmes não fazem uma contextualização política e social dos 

problemas ambientais, sendo essa descontextualização parte de uma concepção 

conservadora de EA. São apresentadas algumas propostas governamentais solicitando a 

participação. No entanto, não são descritas as propostas e nem as formas de participar. 

Neste sentido, observamos que há um esvaziamento do papel do Estado, que tem a 

responsabilidade apenas de ditar as normas de conduta por meio de leis. Além disso, a 

possibilidade de uma “cidadania ativa” é desconsiderada. Tais elementos indicam uma 

concepção de EA pragmática.  

É interessante ressaltar que, na análise dessa dimensão, observamos alguns 

elementos da concepção de EA Crítica, uma vez que alguns programas indicam formas 

de participação coletiva, principalmente por meio de associações.  

No que se refere as atividades propostas, observamos que são sugeridas, 

principalmente por meio das imagens, atividades de campo e de reconhecimento de 

flora e fauna locais, que atrelamos à perspectiva da EA conservadora. Embora a maioria 

dos filmes enfatize no final a importância do reconhecimento da realidade local, aspecto 

que caracterizamos dentro da perspectiva de EA crítica, observa-se que a resolução de 

problemas ambientais locais passa a ser uma atividade fim, e não um tema gerador de 

reflexão como propõe a práxis crítica, estando mais inclinada ao pragmatismo. No que 

se refere às atividades interdisciplinares, foram encontrados alguns exemplos no 

material de apoio e um exemplo nos filmes. 

Aplicando nossa tipologia de análise observamos que, embora elementos das 

outras concepções tenham sido identificados, a concepção de EA que prevalece no 

conjunto dos filmes da série “Meio Ambiente e Cidadania” é a Pragmática.  

A medida que investigamos as diferentes vertentes ideológicas, epistemológicas 

e filosóficas da EA, bem como quando conhecemos os resultados de análises como a 

desta pesquisa, percebemos o distanciamento da Educação Ambiental em uma 

perspectiva crítica do cotidiano escolar. Dessa forma, continuamos buscando formas de 
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enfrentamento para introduzir a questão ambiental não apenas como conteúdo, mas 

como prática reflexiva, dialógica e transformadora nos currículos do ensino básico. 

Nossa escolha sobre a concepção da EA Crítica para as atividades referentes à 

temática ambiental no contexto escolar e para a produção de material didático se 

justifica, principalmente, pelo papel fundamental que essa concepção atribui a 

participação cidadã e à práxis educativa. Nessa perspectiva, o conhecimento ambiental 

no universo escolar deve ir além de uma visão conservadora e comportamental, mas em 

direção a uma postura reflexiva e participativa que busque elementos para a 

consolidação de uma sociedade sustentável, partindo de pressupostos não apenas 

técnicos mas, também, políticos, éticos e ideológicos. 

No nosso entendimento, a tipologia desenvolvida permitiu aprofundar as 

análises e identificar sentidos, muitas vezes ocultos, nos discursos e imagens dos filmes. 

Dessa forma, entendemos que a tipologia apresenta uma importante contribuição 

metodológica, uma vez que foi construída e embasada por diversos referenciais teóricos 

e por uma experiência prática de análise, acreditando ser possível sua utilização para a 

análise de outros materiais didáticos de EA. 

No que se refere à extrapolação dos resultados, uma vez que a TV Escola 

englobou filmes de diversas origens, entendemos que os dados da análise exploratória 

podem ser considerados representativos dos filmes didáticos de EA existentes no Brasil. 

No entanto, no que se refere à análise de conteúdo, entendemos que os resultados não 

podem ser extrapolados, a priori, para uma situação mais ampla, uma vez que se refere a 

uma série produzida pelo Ministério da Educação. 

É importante ressaltar que a TV Escola foi criada com objetivos de capacitação 

docente e melhoria do ensino aprendizagem. A concepção é interessante e, embora 

esbarre em problemas estruturais já destacados, tem pontos positivos como a 

abrangência nacional, a possibilidade de escolhas do professor, a exibição de 

documentários até mesmo premiados, a variedade de programas, entre outras.  

No entanto, quando analisamos detalhadamente parte do material, 

principalmente os produzidos pelo próprio MEC verificamos, no caso da programação 

de meio ambiente, algumas concepções que podem contribuir para consolidar nos 

professores e alunos posições equivocadas ou reducionistas a respeito da complexidade 

da questão ambiental. 

Queremos destacar que entendemos que essas concepções não foram 

necessariamente pensadas intencionalmente pelo MEC na produção do material. Talvez 
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por uma questão de tempo e/ou recursos, ou até pela falta de referenciais ou indicadores 

de análise, a equipe não pensou em questões muito específicas como as colocadas neste 

trabalho. Para tanto, pretendemos apresentar nossa contribuição para futuras produções 

didáticas de EA, não apenas do MEC como de outras instituições.  

Ressaltamos que esta investigação foi realizada em uma visão propositiva. Neste 

sentido, tanto a tipologia de análise como o capítulo dedicado especificamente ao 

levantamento de propostas, procuram estabelecer algumas diretrizes e sugestões  para a 

produção, seleção e utilização de materiais audiovisuais de educação ambiental. 

Nos últimos anos, e principalmente no ano passado, o meio ambiente ganhou um 

grande espaço na mídia, principalmente pelos efeitos do aquecimento global. Embora 

com perspectivas muitas vezes apocalípticas, este fato não pode ser desconsiderado 

pelos profissionais da educação comprometidos com a discussão das questões 

ambientais em suas aulas. 

Coincidentemente, nas etapas finais de realização deste trabalho o Ministério do 

Meio Ambiente lançou um edital público que convida os “promotores de comunicação e 

as estruturas de educadoras (formais ou não)” para que promovam a edição de 

campanhas e matérias de educação ambiental para a exibição em canais públicos de 

rádio e TV do Brasil, apoiados por aquele ministério. Isso pode impulsionar a produção 

de materiais audiovisuais e reforça a necessidade de referenciais de análise. 

Pesquisas que analisem concepções de materiais didáticos continuam sendo 

necessárias, mas são também importantes estudos de recepção desses materiais, que 

propomos para futuras investigações.  

Finalizando esta tese, queremos ressaltar que essas considerações não se 

pretendem esgotadas, apontando caminhos para outras pesquisas na área. Espero que 

este trabalho possa estar contribuindo com profissionais e especialmente com 

professores que trabalham ou virão a trabalhar com a temática ambiental em uma 

perspectiva sócio-ambiental, e que, como nós, acreditam no potencial transformador da 

educação. 
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Anexo A 
Programação de meio ambiente da TV Escola transmitida de 1996 à 2002 

 

NOME  REALIZAÇÃO PAÍS DURAÇÃO 

1. Agenda 21 – a utopia concreta Ronaldo Duque e 

Associados 

Brasil 52’12’’ 

2. Agenda 21 – a utopia concreta – 

desertificação 

FGV - cids Brasil 25’15’’ 

3. Anima mundi WWF Brasil 27’48’’ 

4. Antártida TV Cultura Brasil 81’14’’ 

5. Baleias Jubarte em Abrolhos Petrobrás Brasil 9’55’’ 

6. Berçário do Atlântico TV Cultura Brasil 101’31’’ 

7. Biomas Patridge Filmes EUA 7 programas 

8. Biosfera National Film Board 

of Canadá 

Canadá 53’21’’ 

9. Brasil 500 pássaros – na floresta Eletronorte/MME-

MEC 

Brasil 12’07’’ 

10. Chuá chuágua Sabesp-TV cultura Brasil 6 programas 

11. Cidadania e água Ministério das Minas e 

Energia 

Brasil 6’57’’ 

12. Cidade viva Fundação Joaquim 

Nabuco/MEC 

Brasil 11’15’’ 

13. A contribuição dos animais Filmoption Canadá 25’51’’ 

14. Crianças e meio ambiente Television Trust of the 

environment 

Grã Bretanha 51’50’’ 

15. Cuidando da Natureza Marathon prodution França 13 programas 

16. Desing ecológico – reinventando o 

futuro 

Brian Danitz Canadá 57’10’’ 

17. Dragolândia National film board of 

Canadá 

Canadá 9’09’’ 

18. Ecologia Coronet EUA 5 programas 

19. Ecossistemas aquáticos Patridge films EUA 4 programas 

20. Ecovídeo Iser Brasil 10 programas 

21. E de ecologia Coronet EUA 10’16’’ 

22. E de energia Coronet EUA 9’52’’ 

23. Educação ambiental TV Executiva MEC Brasil 113’04’’ 

24. Educação ambiental Embrapa-MEC Brasil 5 programas 

25. Efeito estufa: o que está WGVH EUA 100’12’’ e 52’42’’ 
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acontecendo com o tempo 1 e 2 

26. Entendendo Ecologia Coronet EUA 4 programas 

27. É o pau que rola CPCE/UnB Brasil 11’ 

28. Espécies ameaçadas Fase EUA 12’18’’ 

29. Félix, o mágico Telexim Eslováquia 13 programas 

30. Floresta da Tijuca Petrobrás Brasil 11’42’’ 

31. Florestas em extinção Television trust Grã-bretanha 19’52’’ 

32. Florestas para sempre WWF  Brasil 23’11’’ 

33. Um futuro para as florestas TVF Grã-bretanha 24’53’’ 

34. Gaia RW vídeo Brasil 13’15’’ 

35. Galápagos: paraíso ameaçado TV cultura Brasil 48’35’’ 

36. A grande ameaça National film board Canadá 7’10’’ 

37. O grande rio Canadian 

Broadcasting 

Canadá 7’10’’ 

38. O grande show animal M5 França 12 programas 

39. Grupo dos cinco ABC Natural History Austrália 5 programas 

40. Herança da guerra: poluição Le sept arte França 25’11’’ 

41. Heróica Natureza Conspiração filmes Brasil 3 programas 

42. O homem que plantava árvores Canadian broadcasting Canadá 29’55’’ 

43. Ilha das flores Casa de Cinema de 

Porto Alegre 

Brasil 13’05’’ 

44. Interdependência de animais e 

plantas 

Coronet EUA 11’24’’ 

45. As investigações de Clorofil SFP França 25 programas 

46. Jardim dos Ecos National Film board Canadá 10’43’’ 

47. Jaú TV Escola MEC Brasil 14’24’’ 

48. Jaú, um talismã WWF Brasil 26’41’’ 

49. O mar National film board Canadá 27’05’’ 

50. Maravilhas do mar Force four producion Canadá 46’16’’ 

51. Mata Atlântica TV Escola MEC Brasil 11’51’’ 

52. Mediterrâneo: um mar a beira da 

morte 

Television trust ... Grã Bretanha 50’50’’ 

53. Meio Ambiente e Cidadania TV Escola MEC – 

Ema vídeo 

Brasil 10 programas 

54. A menina que viu o mundo de 

cima 

Crea Guatemala 60’17’’ 

55. Meu pequeno planeta Eva Entertainment França 25 programas 

56. M’pingo: a árvore que faz música Green Umbrella Grã Bretanha 49’33’’ 

57. Nascente do Amazonas RW vídeo Brasil 49’33’’ 
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58. Neblina: estranhas ilhas no céu Tele Images França 51’44’’ 

59. Nosso delicado mundo Tv Ontário Canadá 4 programas 

60. Oceanos: luta pela sobrevivência Mayfair EUA 3 programas 

61. O paraíso perdido National film board Canadá 3’48’’ 

62. Para onde? Ibase vídeo Brasil 6’35’’ 

63. PCN temas transversais: cuide do 

planeta 

TV Escola MEC Brasil 13’51’’ 

64. Pequenas histórias da natureza Centre national de 

Documentation 

pedagogique 

França 20 programas 

65. O pequeno aventureiro Slovak Television Eslováquia 7 programas 

66. Os pequenos leões da mata 

Atlântica 

TV Cultura Brasil 53’47’’ 

67. Planeta Água Ema vídeo Brasil 13’18’’ 

68. O planeta de Pipsqueak Cromossoma Espanha 52 programas 

69. Planeta Oceano Canal Azul Brasil 8 programas 

70. Planeta sob pressão TV Ontário Canadá 8 programas 

71. Plantas e animais partilham espaço 

e alimento 

Coronet EUA  9’53’’ 

72. A preservação do meio ambiente Filmoption Canadá 25’43’’ 

73. Protetores do planeta National film board Canadá 7 programas 

74. Rastros M5 França 10 programas 

75. Reciclar Fase produtions EUA 14’07’’ 

76. Reserva Biológica Marinha do 

Arvoredo 

Petrobrás Brasil 18’58’’ 

77. Santuários Selvagens XL produtions França 13 programas 

78. Serra da Madureira Cecip TV Brasil 6’38’’ 

79. A teia Eco produtions Austrália 13 programas 

80. O tesouro do fundo do mar National film board Canadá 15’29’’ 

81. Tráfico de animais WWF Brasil 15’48’’ 

82. Triângulo dos corais Television trust... Grã Bretanha 43’50’’ 

83. Tupãciretã TV cultura Brasil 57’13’’ 

84. TV Vila: ambiente e coisa e tal Cecip Brasil 10’44’’ 

85. Viagem ao Pantanal Ema vídeo Brasil 14’57’’ 

86. Viraplástico 5 elementos Brasil 11’02’’ 

87. Viravolta 5 elementos Brasil 17’44’’ 

88. A voz da criança TV cultura  Brasil 30’31’’ 

Produzidos pela TV Escola -MEC 
Outras produções brasileiras 
Produção de outros países 
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ANEXO B 
 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 
 

Acontecimentos que influenciaram a Educação Ambiental no Brasil e, particularmente, no Estado de São 
Paulo. 
 

ANO ACONTECIMENTO 

1972 Publicação do relatório “Os limites do crescimento” – Clube de Roma 
Conferência de Estocolmo – Recomendação 96: Educação e Meio Ambiente 

1975 Carta de Belgrado – Estabelece as metas e princípios da educação ambiental 

1977 Conferência de Tiblisi, Georgia – estabelece princípios orientadores da educação ambiental e 
enfatiza seu caráter interdisciplinar, crítico, ético e transformador 

1984 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apresenta uma resolução estabelecendo 
diretrizes para a Educação Ambiental 
I Encontro Paulista de Educação Ambiental – Sorocaba/SP 

1986 I Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente – Brasília/DF 

1987 Divulgação do relatório da Comissão Brundtland – Nosso Futuro Comum 
Congresso Internacional UNESCO/PNUMA sobre educação e formação ambiental 
O Parecer n° 226/87 do MEC propõe a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares 
II Seminário Universidade e Meio Ambiente – Belém/PA 

1988 A Constituição Brasileira destaca a necessidade de se promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente  
I Fórum de Educação Ambiental – São Paulo/SP 
I Simpósio Estadual sobre Meio Ambiente e Educação Universitária - São Paulo 

1989 II Simpósio Estadual sobre Meio Ambiente e Educação Universitária - São Paulo/SP 
III Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente – Cuiabá/MT 

1990 I Curso Latino Americano de Especialização em Educação Ambiental PNUMA-IBAMA-CNPq-
CAPES-UFMT 
III Simpósio Estadual sobre Meio Ambiente e Educação Universitária - São Paulo/SP 
IV Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente – Florianópolis/SC 

1991 Portaria nº 678/91/MEC institui que todos os currículos dos diversos níveis devem contemplar a 
Educação Ambiental 
II Fórum de Educação Ambiental – São Paulo/SP 

1992 Rio 92 – Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Agenda 21; Carta da Terra; 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis; Fórum das ONGs; Convenção da 
Biodiversidade) 

1994 PRONEA - Programa Nacional de Educação Ambiental (MMA-IBAMA-MEC-MCT-MINC) 
III Fórum de Educação Ambiental – São Paulo/SP 

1996 Início da transmissão da TV Escola, que tem blocos de programação com o tema Meio Ambiente 

1997 Edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1ª a 4ª série, incluindo o Meio Ambiente 
como um tema transversal 
I Conferência Nacional de Educação Ambiental – Brasília/DF – Carta de Brasília 
I Teleconferência Nacional de Educação Ambiental e Teleconferências Regionais – MEC  
IV Fórum de Educação Ambiental e I Encontro da Rede de Educadores Ambientais – 
Guarapari/ES 
Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pública 
para a Sustentabilidade – Thessaloniki – Grécia 
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1998 Resolução n° 2/98, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental - o 
tema meio ambiente é considerado como um dos aspectos a serem articulados para a formação 
cidadã 
Edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 5ª a 8ª séries,  incluindo o Meio 
Ambiente como um tema transversal 
Em São Paulo, o Decreto 42798/98 institui o programa Núcleos Regionais de Educação Ambiental 

1999 Promulgação da Lei n° 9795 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define a 
educação ambiental, princípios e finalidades, além das tarefas que cabem às organizações 
governamentais e não governamentais 
Conferência Internacional “Carta da Terra na Perspectiva da Educação” 
Seminário sobre Educação Ambiental – Desenvolvimento de cursos e projetos – São Paulo/SP 
1º Encontro Estadual de Educação Ambiental – Santo André/SP 

2001 1º Encontro Pesquisa em Educação Ambiental – UNESP – Rio Claro/SP 
Publicado o kit PCN em Ação – Meio ambiente na Escola. 

2002 Encontro da Rio + 10 na África do Sul 

2003 2º Encontro Estadual de Educação Ambiental – Rio Claro/SP 
2º Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental – UFSCar – São Carlos/SP 
I Conferência Nacional do Meio Ambiente - Vamos Cuidar do Brasil e  Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

2004 V Fórum de Educação Ambiental, em Goiânia/GO 
Criação do GT de Educação Ambiental na ANPEd 

2005 3º Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental – USP – Ribeirão Preto/SP 
II Conferência Nacional do Meio Ambiente - Vamos Cuidar do Brasil e  Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

2006 V Congresso Ibero Americano de Educação Ambiental – Joinvile/SC 
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Anexo C 
 

Detalhamento dos filmes que constituíram a amostra  

NOME  REALIZAÇÃO DURAÇÃO DATA DE 

TRANSMISSÃO  

PRINCIPAL 

TEMA 

ABORDADO 

1. Agenda 21 – a utopia concreta – 

parte 1  

Ronaldo Duque e 

Associados 

26’04” 03/06/2002 Agenda 21 

2. Agenda 21 – a utopia concreta – 

parte 2 

Ronaldo Duque e 

Associados 

26’08” 03/06/2002 Agenda 21 

3. Agenda 21 – a utopia concreta – 

desertificação 

FGV - cids 25’15’’ 03/06/2002 Desertificação 

4. Anima mundi WWF 27’48’’ 28/10/1996 

14/10/1998 

Biodiversidade 

5. Antártida TV Cultura 81’14’’ 08/05/1996 Preservação do 

ambiente Antártico 

6. Baleias Jubarte em Abrolhos Petrobrás 9’55’’ 28/08/1997 Fita com problema 

7. Berçário do Atlântico TV Cultura 101’31’’ 09/05/1996 Preservação do 

Complexo Estuarino 

Lagunar Iguape-

Cananéia -Paranaguá 

8. Brasil 500 pássaros – na floresta Eletronorte/MM

E-MEC 

12’07’’  Biodiversidade 

9. Azul da cor do mar 18’17” Água 

10. Chove-chuva 21’16” Água 

11. Água- amiga da vida 20’49” Água 

12. Como é difícil Ter 

água limpa 

17’44” Água 

13. Temos que cuidar 

juntos 

18’39” Água 

Série Chuá 

chuágua 

14. Ensino fundamental 

Sabesp-TV 

Cultura 

16’26” 

29/11/1999 

Água 

15. Cidadania e água Ministério das 

Minas e Energia 

6’57’’ 28/10/1996 Água 

16. Cidade viva Fundação 

Joaquim Nabuco 

11’15’’ Não localizado ------------------------- 

17. Interdependência da 

natureza 

6’20” Proteção da Floresta 

Amazônica 

Série 

Ecovídeo 

18. A cultura do açai 

Iser 

6’18” 

14/10/1998 

Biodiversidade 



 163

19. Ecologia 

 

5’04” Proteção da Floresta 

Amazônica 

20. Ecossistema 6’20” Preservação da fauna 

21.Planta verde 4’08” Proteção à flora 

22.Cadeia alimentar 4’39” Extinção de espécies 

23.Medicina popular 5’46” Devastação e saúde 

24.Artesanato utilitário 4’46” Sustentabilidade 

25. A importância de 

cada espécie 

3’46” Extinção de espécies 

26. O que podemos 

fazer para ajudar a 

natureza 

4’07” Extinção de espécies 

27. Educação ambiental TV Executiva 

MEC 

113’04’’ 26/06/1998 Educação Ambiental 

Escolar 

28. Educação ambiental Embrapa-MEC 5 programas Não localizado ------------------------- 

29. É o pau que rola CPCE/UnB 11’ 19/09/1996 Desmatamento na 

Amazônia 

30. Floresta da Tijuca Petrobrás 11’42’’ 22/09/2000 Preservação do local 

31. Florestas para sempre WWF  23’11’’ 22/09/2000 Desmatamento na 

Amazônia 

32. Gaia RW vídeo 13’15’’ 28/10/1996 

14/10/1998 

Hipótese Gaia 

33. Galápagos: paraíso ameaçado TV cultura 48’35’’ 10/05/1996 Fita com  

problemas  

34.Colonizando a 

Amazônia 

27’32” Desmatamento na 

Amazônia 

35.Pobres e sujos, 

ricos e poluidores 

27’21” Lixo, desigualdade 

social, água e ar 

Série Heróica 

Natureza 

36.Energia, energia 

Conspiração 

filmes 

27’36” 

28/06/2002 

Não localizado 

37. Ilha das flores Casa de Cinema 

de Porto Alegre 

13’05’’ 06/09/1995 

30/05/1996 

Desigualdade social 

38. Jaú TV Escola MEC 14’24’’ 09/09/1998 Proteção do local 

39. Jaú, um talismã WWF 26’41’’ 08/08/1996 Biodiversidade 

40. Mata Atlântica TV Escola MEC 11’51’’  Biodiversidade 

41. Apresentação 6’ Apresentação 

42. Ecossistema 12’50” Biodiversidade 

43. Energia 10’08” Energia 

Série Meio 

Ambiente e 

Cidadania 

44. Água: dona da 

vida 

TV Escola MEC 

– Ema vídeo 

9’18” 

30/09/1998 

Água 
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45. Lixo é luxo 9’22” Lixo 

46. Saneamento 7’11” Saneamento 

47. Poluição: 

homens agentes 

da vida 

9’48” Lixo, água e ar. 

48. Solo: nosso 

sustento 

10’23” Solo 

49. O ambiente 

social 

9’25” Desigualdade social 

50. Horta 7’20” Horta 

51. Nascente do Amazonas RW vídeo 49’33’’ 02/12/1996 Rio Amazonas 

52. Para onde? Ibase vídeo 6’35’’ 19/09/1996 Desmatamento na 

Amazônia 

53. PCN temas transversais: cuide do 

planeta 

TV Escola MEC 13’51’’ 23/10/1997 Educação ambiental 

54. Os pequenos leões da mata 

Atlântica 

TV Cultura 53’47’’ 07/05/1996 Biodiversidade 

55. Planeta Água Ema vídeo 13’18’’ 28/10/1996 Água 

56. Planeta Oceano Canal Azul 8 programas Não localizado ------------------------- 

57. Reserva Biológica Marinha do 

Arvoredo 

Petrobrás 18’58’’ 07/04/1997 Fita com problemas 

58. Serra da Madureira Cecip TV 6’38’’ 31/05/1996 Proteção local. 

59. Tráfico de animais WWF 15’48’’ 09/09/1998 Biodiversidade 

60. Tupãciretã TV cultura 57’13’’ 10/05/1996 Fita com problema. 

61. TV Vila: ambiente e coisa e tal Cecip 10’44’’ 09/12/1997 Lixo, água e 

desigualdade social. 

62. Viagem ao Pantanal Ema vídeo 14’57’’ 10/10/1996 Biodiversidade 

63. Viraplástico 5 elementos 11’02’’ 04/05/1998 Lixo 

64. Viravolta 5 elementos 17’44’’ 04/05/1998 Lixo 

65. A voz da criança TV cultura  30’31’’ 22/08/1996 Biodiversidade 

 



 165

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

Fichas dos Programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166

Nome do Vídeo: A voz da criança 
Produtor: TV Cultura 
Ano: 1996 
Data de Transmissão na TV Escola: 22/08/1996 
País:  Brasil                           Duração: 30’31”                          Assistido em: 24/11/2004 
Descrição: 
Trata-se de um episódio do programa Reporte Eco dedicado às crianças. Inicialmente apresenta a 
experiência de uma escola de São Paulo (escola Mompiatã, no Morumbi) onde os alunos 
construíram um “Dicionário da Mata”, produzido e editado pelas crianças. Trata-se de uma mata 
que está situada dentro da escola e onde os alunos fizeram as pesquisas.  O repórter entrevista 
algumas crianças, que falam coisas que aprenderam sobre a mata. A professora explica que o 
homem é parte da natureza. Com a própria linguagem e desenhos as crianças escrevem os 
conceitos que vão aprendendo. Na continuidade do programa mostra uma entrevista com a atriz 
Fernanda Souza, de 11 anos, que na época apresentava um quadro no programa “X tudo” sobre 
ecologia para crianças. Fala que as crianças têm muito a ensinar aos adultos e passa uma 
mensagem de preservação da natureza. No final do programa mostra um desenho animado sobre 
saúde e modo de vida em equilíbrio com a natureza, produzido por crianças indígenas  e editado 
pelo Núcleo de Animação da UNICAMP. Para o encerramento do programa mostra um vídeo 
produzido pelo cinegrafista Bob Talbot sobre golfinhos e orcas. 
Conceitos explicados:  
São apresentados conceitos dos dicionários produzidos pelas crianças como, por exemplo: 
samambaia = comida de dinossauro. 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade, Fauna, Flora. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
 X   

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Agenda 21 – a utopia concreta – desertificação 
Produtor: FGV - cids 
Ano: s/ informação  
Data de Transmissão na TV Escola: 03/06/2002 
País:  Brasil                           Duração: 25’15”                 Assistido em: 22/12/2004 
Descrição:  
O filme começa com a seguinte frase de Euclides da Cunha na tela: “O homem é um grande 
fazedor de desertos”. Imagens de mapa mostram que a desertificação já atinge 1/3 do planeta. 
São apresentadas fotos de Sebastião Salgado e depoimento do fotografo. Contraste entre áreas de 
mata e deserto. Mapa do Brasil destaca o polígono da seca. Cidades com áreas críticas são 
mostradas em um mapa: Seridó, Irauçuba e Cabrobó. Trata da convenção das nações unidas no 
combate à desertificação. Depoimento de várias pessoas, dentre as quais Sarney Filho, que na 
época era Ministro do Meio Ambiente. No final aparecem crianças plantando mudas e fotos de 
Sebastião Salgado. 
 
Imagens mais significativas: solo seco, mapas, fotos de Sebastião Salgado. 
Conceitos explicados:  
Não foram ouvidos.  
Objeto(s) da 
preocupação 

desertificação 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-
capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

O filme está com problema no áudio e não foi possível entender a mensagem 
na maior parte do tempo. 
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Nome do Vídeo: Agenda 21 – a utopia concreta – parte 1 
Produtor: Ronaldo Duque & Associados 
Ano: s/ informação (pelo filme observa-se que foi entre 1999 e 2000) 
Data de Transmissão na TV Escola: 03/06/2002 
País:  Brasil                           Duração: 26’04”                 Assistido em: 22/12/2004 
Descrição: Inicia com imagens dos anos 60 em que o narrador apresenta como anos mágicos, de 
efervecência política, científica, cultural e comportamental, e época em que todas as mudanças 
começaram. Clube de Roma indicava que era preciso parar de crescer. Depoimento da socióloga 
Aspásia Camargo – pensava-se que os governos iriam resolver tudo até surgir o movimento 
liberal da economia. Eclosão do movimento ambientalista. A poluição industrial era o maior 
problema da época. Em Estocolmo destacou-se a presença de Indira Gandi, ressaltando que a 
miséria era o maior problema ambiental. Em Estocolmo surgiu a noção de sociedade global e de 
políticas planetárias. Fala do relatório Brutland que propõe uma agenda de mudanças e o 
conceito de desenvolvimento sustentável. Surgem as Convenções da Biodiversidade, do Clima, 
das Florestas. Chega-se à Eco 92 onde participaram 170 presidentes e chefias de estado e 
centenas de ONGs. Na reunião cada item da Agenda 21 foi negociado. São apresentados 
depoimentos de Paulo Nogueira Neto, Fábio Feldman, Washington Novaes, além de 
representantes de várias ONGs. Na época, os maiores problemas era o lixo e o esgoto. Em 1997 
ocorre a Rio + 5 e na época foi feita uma pesquisa sobre o que o brasileiro pensa sobre o meio 
ambiente, onde somente 1/3 se considerava como parte dele. Cresce a consciência de que é 
possível o crescimento sem agressões. Em 1998 a ONU apresenta o Relatório de 
Desenvolvimento Humano, e são apresentados vários dados numéricos relacionados às 
desigualdades sócio-ambientais (ex. 20% da população dos países industrializados produz 86% 
do consumo mundial). Depoimento de Cristovam Buarque de que o Brasil é o país que tem mais 
potencial de produzir um projeto civilizatório de  acordo com a Agenda 21. Essa primeira parte 
do filme se encerra com crianças desenhando temas da natureza e com um poema de Tom Jobim 
sobre árvore. 
 Imagens mais significativas: anos 60 (acontecimentos e personalidades) em preto e branco, 
Estocolmo e Rio 92, carros, lixo, poluição e outras cenas de degradação ambiental, miséria, 
pessoas desnutridas. 
Conceitos explicados:  
Conferência de Estocolmo, Clube de Roma, Eco 92, Agenda 21  
Objeto(s) da 
preocupação 

Lixo, desigualdade social, Solo, Água, Ar 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X X   

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Grande quantidade de depoimentos de especialistas. 
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Nome do Vídeo: Agenda 21 – a utopia concreta – parte 2 
Produtor: Ronaldo Duque & Associados 
Ano: s/ informação (pelo filme observa-se que foi entre 1999 e 2000) 
Data de Transmissão na TV Escola: 03/06/2002 
País:  Brasil                           Duração: 26’08”                 Assistido em: 22/12/2004 
Descrição:  
Retoma as questões da parte 1 do filme. Nesta segunda parte o enfoque é mais voltado para 
estratégias que deram certo. Entrevista Carlos Dayrell, um agrônomo que na época da faculdade 
subiu em uma árvore para evitar que ela fosse cortada, e que atualmente trabalha em um centro de 
agricultura alternativa. Parcerias entre ONGs e governo são consideradas fundamentais para a 
Agenda 21. Brasil é a capital mundial da megadiversidade que gera biotecnologia. Comissão da 
Agenda 21 brasileira. Questão das cidades sustentáveis é discutida por Maurício Andrés Ribeiro, 
que aponta que as cidades e comunidades devem desenvolver suas Agendas 21 locais. O 
Ambientalista Diomar Silveira apresenta a questão da agricultura sustentável, que prevê o combate 
ao desflorestamento, manejo de ecossistemas frágeis, entre outros. É destacada a importância da 
redução das desigualdades sociais e da educação para o preparo das questões ambientais. Questões 
relativas à água são apontadas como principal desafio do século XXI. Outro item da agenda 21 
nacional é a questão da infra-estrutura e integração regional, que é comentada por Fábio Feldman. 
Depoimento de Maurice Strong aponta  que ainda não foram feitas as mudanças que elegemos em 
1992. São apresentadas experiências inovadoras, que geram emprego e renda, como o caso da vila 
de pescadores de Bonsucesso, que fazem até sapato de couro de peixe, e de uma cooperativa de 
coleta seletiva e reciclagem de lixo, sempre acompanhadas de depoimentos de agentes locais. Essa 
segunda parte do filme também se encerra com crianças desenhando temas da natureza e com um 
poema de Tom Jobim sobre árvore. 
 Imagens mais significativas: crianças, ONGs, áreas naturais, cooperativa de lixo, pescadores. 
Conceitos explicados:  
Cidade sustentável, agricultura sustentável.  
Objeto(s) da 
preocupação 

Construção da Agenda 21 nacional. 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 

Assim como na parte 1, há  uma grande quantidade de depoimentos de 
especialistas. 
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Nome do Vídeo: Anima-mundi 
Produtor: WWF 
Ano: 1992 
Data de Transmissão na TV Escola: 28/10/1996 
País:  Brasil                           Duração:  27’48”                        Assistido em: 29/10/2004 
Descrição: O filme é constituído de uma seqüência de imagens da natureza com uma música de 
fundo. Não há narração. São mostradas imagens de animais de todo o mundo, pequenos animais 
aumentados (formigas, abelhas), animais fazendo gestos semelhantes ao ser humano (dedo na 
boca, passando a língua no lábio), “close” no olhar de vários animais. Depois aparecem imagens 
de queimadas, vulcões em erupção, maremotos, rios cheios de espuma. As imagens vão passando 
e se intercalando com os olhares dos animais. Depois aparece uma seqüência de seres 
microscópicos em reprodução (bactérias, paramécios). Imagens de celenterados, plâncton, 
anêmonas, cardumes de peixes, ovos de peixes transparecendo seu interior e contracena com a 
imagem de um feto no útero. Animais correm em bandos em câmera lenta. 
 
Imagens mais significativas: animais (muitas vezes em “close”), eventos de destruição. 
Conceitos explicados: Não há. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade. 

 
videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 

    
vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

  X  
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

A música de fundo que acompanha as imagens traz um forte apelo afetivo ao 
filme. No entanto, por ser um filme sem diálogos a duração é muito longa, o que 
o torna cansativo. 
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Nome do Vídeo: Antartida I e II 
Produtor: TV Cultura 
Ano: 1992 
Data de Transmissão na TV Escola: 08/05/1996 
País:  Brasil                           Duração: 81’14”                 Assistido em: 31/01/2005 
Descrição:  
A equipe do programa Reporte Eco, da TV Cultura, embarca em um navio que faz cruzeiros pela 
Antártida. Partem da cidade mais ao sul do continente. Trajeto de ida e volta leva 9 dias. No navio 
há conferências com pesquisadores americanos. Retrata o momento que começam a avistar os 
primeiros icebergs, a presença de uma baleia, e o vôo dos albatrozes. Na chegada são recebidos 
por pesquisadores que entregam o guia de como se comportar na região. Destaque para a 
vegetação composta de liquens e musgos. Visita à estação Antártida Comandante Ferraz 
(brasileira), instalada em 1984. Depoimentos de pesquisadores da USP, INPE e de outros países 
permeiam todo o filme.  Tratam de problemas ambientais globais como o efeito estufa e o buraco 
na camada de ozônio. Turistas tomam banho em praia de água quente (origem vulcânica). Na 
Antártida já foi registrado 89° negativos (1983) que é a maior temperatura já registrada em toda a 
Terra. Destaca que o continente é o maior reservatório de água doce do mundo (90% de toda a 
água potável) na forma de icebergs. São mostradas diversas espécies de aves (pingüins, biguás, 
pomba, etc) e mamíferos (focas e elefantes marinhos). São apresentados os valores máximos de 
peso e comprimento de vários mamíferos. História da descoberta do continente e da chegada dos 
primeiros aventureiros. Tratado Antártico impede a exploração de riquezas minerais. Problema do 
lixo das bases também é apresentado. Depoimento de Amyr Klink e belas imagens do local fazem 
o encerramento do filme. 
 Imagens mais significativas : icebergs, mamíferos e aves da região, navio de turistas, fotos 
históricas, mapas, esquemas ( ex. buraco da camada de ozônio). 
Conceitos explicados: ecoturista, efeito estufa, buraco na camada de ozônio 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Preservação do Antártico. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

Há imagens com forte apelo afetivo, como o vôo dos albatrozes, o acasalamento 
de pingüins, entre outras.  
Antes de iniciar o filme é apresentada a seguinte informação: “São destinados a 
professores, mas podem ter trechos selecionados para os alunos. 
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Nome do Vídeo: Berçário do Atlântico 
Produtor: TV Cultura 
Ano: 1988 
Data de Transmissão na TV Escola: 09/05/1996 
País:  Brasil                           Duração: 101’31”                 Assistido em: 01/02/2005 
Descrição:  
Trata-se de um documentário exibido em um programa chamado “Repórter Especial”, da TV 
Cultura, sobre o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape, Cananéia, Paranaguá. Mostra os canais 
que se abrem para o mar do rio Ribeira do Iguape, mostrando a região do manguezal e as lagunas, 
que é o elo inicial de uma vasta cadeia alimentar, considerado o “berçario” de todo o Atlântico 
Sul. A região possui 3 milhões de metros quadrados de área de manguezal. O homem é 
apresentado como o último elo da cadeia alimentar e que adapta o meio ambiente às suas 
necessidades. Aproximadamente 150 mil pessoas vivem na região, cujas principais cidades são 
Iguape e Cananéia, em São Paulo, e Antonina e Paranaguá, no Paraná. Começa em São Paulo, na 
cidade de Iguape, contando um pouco sobre a história do local, principalmente no que se refere 
aos projetos que causaram grande impacto ambiental. O filme apresenta depoimentos de biólogos, 
geólogos, oceanógrafos e populações locais. Problemas ambientais da Ilha Grande, que foi 
transformada em área de proteção ambiental, e do Parque Ecológico da Ilha do Cardoso. Parque 
Estadual do Jacupiranga também apresenta graves problemas ambientais, relacionados à presença 
de serrarias e mineradoras irregulares. Na cidade de Cananéia é destacada a prática da pesca 
artezanal. Em Antonina o histórico de uma cidade que já foi rica e que hoje é uma das mais pobres 
do país devido, principalmente ao assoreamento do porto. Já Paranaguá é mostrada como uma das 
cidades mais industrial do país, devido à presença do porto, do complexo petroquímico e de uma 
enorme quantidade de fábricas, o que gera muitos problemas ambientais na região. 
 Imagens mais significativas: rios, serras, manguezais, áreas de desmatamento (imagens aéreas), 
mapas. 
Conceitos explicados: lagunas 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Preservação do Complexo Estuarino Lagunar de Iguape, Cananéia, Paranaguá 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Como nos outros programas que foram apresentados na semana, aparece a 
mensagem no início de que os filmes “são destinados à professores mas podem 
ter trechos destacados para os alunos”. Em várias imagens aparece uma música 
calma ao fundo. O documentário é muito longo, o que o torna cansativo. 
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Nome do Vídeo: Brasil 500 pássaros: na Floresta 
Produtor: Eletronorte/Eletrobrás 
Ano: não informado 
Data de Transmissão na TV Escola:  
País:  Brasil                           Duração: 12’07”             Assistido em: 16/08/2004 
Descrição: 
O filme se inicia com um homem com fantasia de urubu-rei, fazendo modelos de aves em madeira. 
Através de um desenho animado o vídeo apresenta algumas espécies de pássaros da fauna 
brasileira, destacando alguns que tem hábitos noturnos. Conta uma história de que diferentes 
espécies de pássaros estão brigando e o sabiá e o tucano tem a idéia de trocar os ovos dos ninhos. 
Com a troca, um pássaro passa a criar um filhote do outro e os pássaros de diferentes espécies não 
brigam mais. 
Imagens mais significativas: desenho animado onde predominam imagens de pássaros 
Conceitos explicados:  
Não há. 
Objeto(s) da 
preocupação 

Proteção à fauna. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X X  
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

   X 

Outras 
Observações 

O vídeo foi incluído no material PCN na Escola – Meio Ambiente. 
O vídeo se apresenta como sendo para crianças de 5 a 90 anos. Tem um bom 
potencial lúdico. As músicas que tocam falam de espécies vegetais, animais e de 
ecossistemas brasileiros.  
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Nome do Vídeo: Cidadania e água 
Produtor: Ibase vídeo 
Ano: 1991 
Data de Transmissão na TV Escola: 19/09/1996 
País:  Brasil                           Duração: 8’                          Assistido em: 02/11/2004 
Descrição: O narrador inicia o filme falando que água é vida, alimenta, limpa, refresca. Ressalta 
que o homem precisa de água em quantidades cada vez maiores e que a escassez ameaça o futuro 
da vida no planeta o que pode gerar uma crise capaz de provocar até guerras. Brasil tem 8% da 
água doce do planeta. Ressalta o grande desequilíbrio, o crescimento desordenado, as secas e 
inundações. O filme apresenta o movimento de cidadania pela Água, da secretaria de Recursos 
hídricos do MMA, que conta com a participação da sociedade. Questiona: “E o rio da sua cidade, 
que você nadou, pescou, continua limpo?” Destaca a existência dos Centros de referência do 
movimento em várias cidades e apresenta exemplo do papel de diferentes profissionais na questão: 
agricultor, médico, professor, industrial, jornalista, etc. 
 
Imagens mais significativas: rios, lago, esquemas de lençóis subterrâneos, solo ressecado, 
movimentos em defesa da água. 
Conceitos apresentados: Cidadão (conceito aparece por escrito no final do filme). 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

X    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

O filme fala que “quando o assunto é água é fácil conseguir a participação”, o 
que é questionável.  
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Nome do Vídeo: Chuá, chuágua – Azul da Cor do Mar 
Produtor: SABESP – TV Cultura 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 29/11/1999 
País:  Brasil                           Duração: 18’17”                Assistido em: 02/09/2004 
Descrição: 
Cenário de uma praça com animais. Menino entra e começa a conversar sobre o “Planeta água” 
mostrando o globo terrestre para os animais. Pergunta de um animal: Por que tanta água? Seres 
vivos surgiram há milhões de anos na água. Água está dentro do nosso corpo. Entrevista com 
crianças sobre a importância da água. Sapo (fonte de água), gato e coruja continuam a conversa e 
chegam os amigos com sede. Como pode a água ser tão boa se não tem gosto? O narrador mostra 
as propriedades da água. Professora explica para uma sala de aula sobre as propriedades da água e 
os alunos fazem experiências. As crianças brincam de advinhar o que bóia e o que afunda na água.  
 
Imagens mais significativas: cenário de uma cidade com bonecos de animais e crianças reais. 
Sala de aula. Quadradinhos imitando gelo cantam sobre água. 
Conceitos explicados:  
Propriedades da água, estados físicos da água, água como solvente, densidade. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X   
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

   X 

Outras 
Observações 

Os conceitos são apresentados de forma clara e exemplificados. 
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Nome do Vídeo: Chuá, chuágua – Chove-chuva 
Produtor: SABESP – TV Cultura 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 29/11/1999 
País:  Brasil                           Duração: 21’16”                        Assistido em: 08/09/2004 
Descrição: 
No mesmo cenário do outro vídeo e com os mesmos personagens (gato, coruja, sapo – bonecos, e 
crianças). Todos estão reclamando da falta de chuva. Discutem sobre épocas que tem mais chuva e 
os indicadores de que vem chuva. Perguntam para o tio Pedro como se forma a chuva. Perguntam 
para várias crianças que dão diferentes respostas. Na imagem da sala de aula a professora 
demonstra a experiência da chaleira (professora alerta que não pode ser feita sozinha pela criança). 
Professora pergunta o que vai acontecer se esquecer a chaleira no fogo e alunos levantam 
hipóteses. Destaca que enquanto é possível ver a fumaça ela ainda não é vapor, ainda está se 
transformando. Tio Pedro explica a formação da chuva. No cenário as crianças fazem experiência 
se o gelo afunda ou flutua. Ao fazer a experiência fazem analogia com lagos congelados. Na 
escola, crianças em grupo fazem experiência colocando o termômetro em água ambiente, água 
gelada e gelo. Tio Pedro conta a história de duas gotinhas que vieram como chuva para a Terra. 
Uma delas caiu na Terra e entrou em um lençol d´água, saiu por uma fonte e caiu em um riacho, 
onde a água foi ficando cada vez mais suja e caiu em um rio poluído. A outra  caiu no asfalto da 
rua, entrou pelo esgoto e acabou caindo no mesmo rio. As duas gotinhas caem no mar, entram 
dentro de um peixe e saem na sua urina. Veio o sol elas subiram ao céu novamente. Crianças 
fazem algumas advinhas com água e logo começa a chover.  
Imagens mais significativas: cenário, bonecos de bichos, experimentação, crianças, sala de aula 
Conceitos explicados:  
Formação da chuva, ciclo da água, estados físicos da água. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água. 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X   
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

   X 

Outras 
Observações 

Músicas e advinhas com a água tornam o vídeo bastante interessante.  
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Nome do Vídeo: Chuá, chuágua – Água – amiga da vida 
Produtor: SABESP – TV Cultura 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 29/11/1999 
País:  Brasil                           Duração: 20’49”                           Assistido em : 08/09/2004 
Descrição: 
No mesmo cenário a menina está triste por que sua plantinha está morrendo. Bichos sugerem que 
ela jogue água. Perguntam porque sem água não existiria vida. Na sala de aula professora pergunta 
como a água passa pelo nosso corpo e faz o experimento de colocar uma flor branca em um copo 
com anilina azul. Logo que a flor fica azul observam as folhas e flores. Depois pergunta como a 
planta elimina a água. Professora demonstra a experiência de amarrar o saquinho plástico na 
planta e depois observam a água que está no fundo do saco. Discutem a transpiração e de plantas 
que precisam de muita água (musgos) e as que precisam de bem pouca porque armazenam 
(cactos). Conversa sobre como é um deserto e aparece a imagem de um. Discutem porque o 
camelo pode ficar vários dias sem beber água. Alerta para que se continuarem destruindo as matas 
não haverá mais água para beber. São mostradas cenas de desperdício de água e no final as 
crianças vão para casa e tomam banho desligando o chuveiro enquanto se ensaboam. 
 
Imagens mais significativas: cenário da praça (percebe-se a cena do MASP ao fundo), sala de 
aula, experiências. 
Conceitos explicados:  
Transporte de água e transpiração. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água. 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X   
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

   X 

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Chuá, chuágua – Como é difícil ter água limpa 
Produtor: SABESP – TV Cultura 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 29/11/1999 
País:  Brasil                           Duração: 17’44”            Assistido em: 24/09/2004 
Descrição: As crianças conversam sobre o fato de que quando as cidades começaram a surgir, todos 
moravam perto de rios. Comentam sobre os rios e mananciais de São Paulo. “Tio Pedro” explica 
como a água chega às nossas casas. Professora faz com os alunos a experiência de construção de 
um reservatório.  Crianças conversam sobre a poluição da represa Guarapiranga e perguntam 
como se limpa a água para chegar às nossas casas. São mostradas imagens da estação de 
tratamento de água da Cantareira e explicação das etapas. Crianças conversam sobre o desperdício 
de água quando escovam os dentes e sobre formas de economizar água. 
 
 
 
Imagens mais significativas: cenários da praça, escola, esquemas de encanamento e estações de 
tratamento de água 
Conceitos explicados:  
Encanamentos, mananciais, estação de tratamento de água, represa, hidrômetro. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água. 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X   
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

   X 

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Chuá, chuágua – Temos de cuidar juntos 
Produtor: SABESP – TV Cultura 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 29/11/1999 
País:  Brasil                           Duração: 18’39”       Assistido em: 24/09/2004 
Descrição: 
Conversam sobre a campanha de economia de água. A professora faz as perguntas: “O que vai 
embora com a água que a gente usa? O que vai embora com a chuva das ruas? Para onde vai todo 
esse lixo? Tio Pedro explica que a água vai para as ETEs Estações de tratamento de Esgoto e a 
maioria vai para os rios. Nas praias também há lixo e esgoto. Professora conversa, na frente de um 
aquário, sobre a respiração e alimentação dos peixes. Explica sobre a conseqüência do esgoto nos 
rios e as doenças transmitidas pela água não tratada. 
 
 
Imagens mais significativas: cenário da praça e escola 
Conceitos explicados:  
Estação de Tratamento de Esgoto, alimentação e respiração de animais aquáticos. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água. 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X   
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

   X 

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Chuá, chuágua – Ensino fundamental: 1º Ciclo 
Produtor: SABESP – TV Cultura 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 29/11/1999 
País:  Brasil                           Duração: 16’26”         Assistido em: 25/09/2004 
Descrição: 
Em meio às imagens dos vídeos anteriores da série, a repórter Fernanda Couto apresenta o 
“Projeto Água”. Destaca que o conteúdo do projeto pode ser trabalhado em todas as áreas e que o 
uso da água “é uma questão de cada um e de todos”. Coloca a questão da água como uma questão 
de cidadania. Destaca que o projeto é constituído de 12 programas, sendo seis do ensino 
fundamental (que fazem parte da grade da TV Escola) e 6 do ensino médio. Este 6º programa 
ensina como trabalhar com os vídeos do ensino fundamental. Explica que a água pode ser 
trabalhada no currículo do ensino fundamental de várias formas, principalmente em Ciências, onde 
temas como relações meio ambiente e saúde, água no nosso corpo, forma integrada entre seres 
vivos , materiais e energia. Outros temas como regiões do Brasil onde falta água também são 
destacados. Fala que é importante que a criança possa mexer, formular hipóteses, para que a partir 
daí o professor possa encaminhar a atividade. Ressalta que observar é uma atividade básica para as 
crianças. Aborda a importância dos vídeos serem trabalhados junto com pesquisa e estudo, que 
leva os alunos a reconhecer o conteúdo na realidade. O objetivo final é participar da construção do 
conhecimento que leve ao uso racional da água. 
Imagens mais significativas: programa de TV, flashs dos outros filmes, escola 
Conceitos explicados: não há 
 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água. 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 

Vídeo destinado especificamente para capacitação. Embora fale da importância 
de todas as áreas para o tema, ressalta assuntos quase exclusivamente de 
Ciências. 
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Nome do Vídeo: É o pau que rola 
Produtor: CPCE/UnB 
Ano: 1988 
Data de Transmissão na TV Escola: 19/09/1996 
País:  Brasil                           Duração: 11’                          Assistido em: 17/11/2004 
Descrição: 
Em um filme sem narração é mostrado todo processo, desde a extração da madeira até as serrarias. 
Não identifica o local, somente mostra uma referência em um momento que um caminhão 
carregado de toras segue em uma estrada onde há uma placa indicando Santarém. 
 
Imagens mais significativas: corte de árvores, serrarias, transporte 
Conceitos explicados:  
Não são apresentados conceitos. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Desmatamento na Amazônia. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
   X 

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Filme somente com música e sons, sem narração. 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – A Interdependência entre os elementos que compõem a natureza 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 6’20”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: Apresenta uma escola na Amazônia, onde índios cantam músicas de proteção à 
florestas. Narrador explica o fenômeno das marés, que afeta os rios. Discute a interdependência do 
ambiente Amazônico. Aponta que as crianças da Amazônia desde cedo aprendem a se relacionar 
com os rios, pois sabem que são parte desse universo. 
 
 Imagens mais significativas: rios e animais. 
Conceitos explicados: fenômeno das marés e como isso afeta os rios 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Proteção da floresta amazônica. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

A série Ecovídeo foi produzida pelo Instituto de Estudos da Religião, que tem 
como uma das áreas de atuação o Meio Ambiente, e tem realizados pesquisas 
conjuntas como o MMA, inclusive os diagnósticos sobre “o que o brasileiro 
pensa sobre o meio ambiente”. 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – A cultura do açaí 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 6’18”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: A cultura da região favorece a reprodução de ações que favorecem a conservação da 
floresta. Na região o açaí é consumido do café ao jantar. Mostra como a cultura e como ela ajuda a 
preservar a espécie.  São mostradas as técnicas de colheita até a venda do açaí (bandeira 
vermelha). A cultura está sendo ameaçada pelas indústrias de palmito,  que extraem o produto e 
para isso derrubam a árvore. Termina destacando que os habitantes já conhecem técnicas de 
manejo para uma “convivência harmônica” de troca com a natureza. 
 
 Imagens mais significativas: árvores de açaí, crianças comendo, derrubada da árvore. 
Conceitos explicados:  
Não são apresentados conceitos. 
Objeto(s) da 
preocupação 

Preservação de espécie. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – Noção de Ecologia 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 5’04”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: Em um passeio de barco professora explica às crianças o nome das plantas da região e 
sua função na natureza. As crianças comentam o que viram e o narrador dá o conceito de ecologia 
e comenta a troca entre os vários elementos que compõem a natureza. 
 
 Imagens mais significativas: passeio de barco 
Conceitos explicados:  
Ecologia 
Objeto(s) da 
preocupação 

Amazônia 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – Noção de Ecossistema 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 6’20”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: Professora explica para alunos de 5ª e 6ª série sobre o que é ecossistema. Conversa 
sobre os animais e populações humanas que vivem na floresta. São apontadas diversas espécies de 
animais e vegetais, destacando várias espécies de macacos. Aborda as características físicas do 
ambiente e que cada elemento do ecossistema tem um papel importante. 
 
 Imagens mais significativas: animais (principalmente mamíferos) e plantas 
 
Conceitos explicados: ecossistema 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Preservação da fauna. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

Ao mostrar uma aranha fala que é um inseto, o que representa um erro grave. Os 
animais que são mostrados têm um apelo afetivo bem grande, como por 
exemplo, uma preguiça com filhote. 
 

 



 186

 
Nome do Vídeo: Ecovídeo – Planta verde: uma fábrica de alimentos 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 4’08”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição:   Professora  explica que a planta verde produz alimento para si mesma, para os 
animais e para os seres humanos. Narrador explica o processo de fotossíntese. 
 
Imagens mais significativas: animais e plantas 
Conceitos explicados: fotossíntese 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Flora. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – A cadeia alimentar 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 4’39”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: Narrador explica os diversos elementos da cadeia alimentar, dando o significado de 
produtores,  herbívoros, carnívoros e decompositores. Faz a relação de que se acontece a extinção 
de uma espécie o conjunto da floresta fica afetado. Explica que um animal só mata o outro para 
sobreviver e que isto constitui o ciclo da natureza. 
 
 Imagens mais significativas: plantas e animais 
Conceitos explicados:  
Cadeia alimentar, herbívoro, carnívoro e decompositor. 
Objeto(s) da 
preocupação 

Extinção de espécies 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

O narrador expõe em um trecho que “o vegetal abre e fecha o ciclo da cadeia 
alimentar”, o que leva ao entendimento que os vegetais são decompositores. 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – Medicina popular 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 5’46”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição:  O narrador expõe que a Amazônia é caracterizada por áreas urbanas e rurais. As 
condições de saúde da população sofrem interferência dos aspectos sócio-ambientais, econômicos 
e culturais.  Enfermidades como diarréia e pneumonia são muito comuns. A falta de saneamento e 
de acesso à medicina tradicional. Muitos utilizam os conhecimentos da natureza. É entrevistada 
uma moradora, que com linguagem simples mostra um canteiro com várias plantas e explica a 
utilidade de cada uma para a saúde. No depoimento ela diz que tudo é tratado com remédio caseiro 
e a devastação é apontada como uma ameaça. 
 
 Imagens mais significativas:   
Conceitos apresentados: não há. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Saúde. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – Artesanato utilitário 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 4’46”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: O narrador inicia destacando que o homem não só utiliza a natureza como também a 
transforma. É apresentado o artesanato com folhas secas de palmeira feito pelas mulheres da 
região. Um homem constrói um cesto que serve de armadilha para o camarão do rio e explica 
como é feita a pesca. O narrador explica que as populações tradicionais desde cedo aprendem a 
preservar o recurso para sua própria sobrevivência e que isso vai prevalecendo nas gerações 
futuras. 
 
 Imagens mais significativa: artesãs, cestos, pesca 
Conceitos apresentados: Não há. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

sustentabilidade 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-
capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X X  

Outras 
Observações 

É um dos poucos filmes que mostra exemplo de sustentabilidade regional. 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – A importância de cada espécie na natureza 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 3’46”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição:  O narrador explica porque o solo da Amazônia é pobre e que se a mata é derrubada os 
nutrientes desaparecem. A colonização e dispersão das espécies vegetais pelos animais e que se uma 
espécie desaparece, várias outras são extintas. Aponta que o empobrecimento da natureza gera 
doenças. Termina com a frase “precisamos aprender que a Terra não pertence ao homem e sim o 
homem pertence à Terra”. 
 
 Imagens mais significativas: animais e vegetais 
Conceitos apresentados:  
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Extinção de espécies. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Há três documentários na mesma série que poderia ser sintetizado em um, pois 
tratam do mesmo assunto (interdependência das espécies). 
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Nome do Vídeo: Ecovídeo – O que podemos fazer para ajudar a natureza 
Produtor: ISER 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 14/10/1998 
País:  Brasil                           Duração: 4’07”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: A maior parte das espécies de plantas do planeta vive na Amazônia. O narrador afirma 
que cada vez que uma espécie é destruída outras 30 desaparecem. Homem tem sido destruidor da 
floresta, mas já existem leis que protegem, como é o caso da extração de palmito.  O homem da 
floresta pouco a pouco aprende a conviver com a natureza. Cada um de nós pode ajudar, mesmo 
que viva longe da floresta. Um exemplo é não comprar animais silvestres. 
 
 Imagens mais significativas: plantas e animais 
Conceitos apresentados:  
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Extinção de espécies. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 

A informação sobre o número de espécies que se extinguem é questionável. Este 
outro filme também aborda a questão da interdependência. 
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Nome do Vídeo: Floresta da Tijuca (Vendo e aprendendo) 
Produtor: Petrobrás 
Ano: 1992 
Data de Transmissão na TV Escola: 22/09/2000 
País:  Brasil                           Duração: 11’42”                    Assistido em:  09/11/2004 
Descrição: Inicia mostra os contrastes entre o meio urbano e as imagens da floresta. Apresenta a 
Floresta da Tijuca como maior floresta urbana do mundo, situada a 20km de centro da cidade e 
com uma área total de 5 milhões de metros quadrados. Breve descrição da história do local desde o 
século XVIII, com o início da devastação pelo cultivo do café. Ressalta aspectos da restauração da 
capela e da antiga residência do Barão. Explica como ocorreu a devastação da mata e como foi 
recomposta até sua transformação em área de lazer. 
 
Imagens mais significativas: centro da cidade, floresta, animais, obras restauradas.  
Conceitos explicados: Reflorestamento, Equilíbrio ecológico.  
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Floresta urbana. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

Transmite tranqüilidade, principalmente por causa da música de fundo que 
acompanha as imagens da Floresta. Alguns conceitos equivocados são 
apresentados como, por exemplo, “a floresta é um pulmão verde para as 
cidades”. O filme é apresentado junto com o “Florestas para sempre” dentro da 
série Vendo e Aprendendo, onde dois professores comentam sobre os filmes do 
dia. Professores falam da necessidade do conhecimento do entorno da escola 
para identificar os problemas. Salientam a importância de trabalhar a questão do 
encantamento com as belas imagens. Não destacam grandes atividades com este 
vídeo. 
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Nome do Vídeo: Florestas para sempre (Vendo e Aprendendo) 
Produtor: WWF 
Ano: 1997 
Data de Transmissão na TV Escola: 22/09/2000 
País:  Brasil                           Duração: 23’11”                  Assistido em: 09/11/2004 
Descrição: O vídeo trata do problema da exploração de madeira na Amazônia, ressaltando o 
estado do Pará, que possui 2000 serrarias e produz 65% de toda a madeira do Brasil.Mostra o 
mapa do Pará mostrando o histórico da devastação até chegar à exploração excessiva. Destaca a 
cidade de Paragominas, o maior pólo madeireiro do Brasil, que representa geração de empregos 
porem a insalubridade da cidade (mudou até mesmo a cor do céu) e dos cortadores. O filme 
apresenta depoimentos de madeireiros de toda a parte do país e que vieram se estabelecer na 
região. Mostra a situação de Rubens, que ganha dois salários mínimos e corta e média 25 árvores 
por dia. No sistema de produção, alguns cortes são errados e levam ao abandono da árvore, 
retirada por tratores esmaga outras árvores e 65% da matéria prima fica como sobras e serragem. 
Falta de treinamento e mão de obra qualificada em todas a etapas.  Isso leva a diversos impactos 
ambientais como queimadas, redução da produtividade, desperdício. A WWF, em parceria com a 
IMAZON, apresenta um plano de manejo sustentável: mapeamento, corte do cipó, orientação de 
equipes de derrubadas e tratoristas. Ressalta a importância do trabalho em equipe. Aponta o 
problema da instalação de madeireiras asiáticas no Brasil. Final: “Cabe a nós decidir: floresta 
devastada ou madeira sustentada”. 
Imagens mais significativas: floresta, corte de árvores, mapas, esquema do desperdício. 
Conceitos explicados: manejo sustentável 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Desmatamento na Amazônia. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

X   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Imagens chocantes de corte e queda de árvores. 
O filme é apresentado junto com o “Floresta da Tijuca” dentro da série Vendo e 
Aprendendo, onde dois professores comentam sobre os filmes do dia. 
Professores falam da necessidade do conhecimento do entorno da escola para 
identificar os problemas. Salientam a importância de discutir a questão da perda. 
Destacam a atividade do jogo de funções para fazer após o vídeo. 
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Nome do Vídeo: Gaia 
Produtor: RW vídeo 
Ano: 1996 
Data de Transmissão na TV Escola: 28/10/1996 
País:  Brasil                           Duração: 13’15”                 Assistido em: 18/11/2004 
Descrição: Inicialmente a repórter Paula Saldanha aporta que o planeta quando se formou era 
completamente diferente, que a luta pela sobrevivência gerou espécies de plantas e animais e foi 
nesse mundo que a espécie humana surgiu, a 500 mil anos. O homem se diferencia pela 
capacidade de planejar o futuro. Ressalta as conquistas espaciais. Explica o que é a hipótese Gaia e 
os pesquisadores que a criaram. A Terra é considerada um ser vivo e os homens e os outros seres 
vivos seriam células de um de seus tecidos. Segundo a hipótese, o planeta se mantém hoje pelas 
condições ideais e que os seres vivos mantém o planeta que é uma construção biológica. Termina 
destacando que a hipótese considera o planeta Terra como um ser vivo único, mas que também 
pode ser abstraída considerando a Terra como parte de um organismo maior que é o universo. 
 Imagens mais significativas: esquema dos planeta, globo terrestre, florestas. 
Conceitos explicados: Hipótese Gaia, respiração, fotossíntese. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Não há uma preocupação ambiental destacada, apenas pretende mostrar o que é 
a hipótese GAIA. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

Em um momento do filme a respiração é colocada como a técnica inversa das 
plantas, o que pode levar à compreensão errônea de que as plantas não respiram. 
Apresenta a hipótese Gaia, onde a Terra é considerada um ser vivo e os homens 
e os outros seres vivos seriam células de um de seus tecidos. Tal teoria é muito 
contestada por muitos pesquisadores da área.  
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Nome do Vídeo: Heróica natureza – Colonizando a Amazônia (Vendo e Aprendendo) 
Produtor: Conspiração filmes 
Ano: 2000 
Data de Transmissão na TV Escola: 28/06/2002 
País:  Brasil                           Duração: 27’32”                 Assistido em: 12/11/2004 
Descrição: Inicia o filme tratando da chegada dos portugueses até a quase total destruição da Mata 
Atlântica comparando que o mesmo pode acontecer com a Amazônia brasileira. Segundo 
depoimento de especialista, 10% da área já foi desmatada. Faz um histórico da construção da 
rodovia Transamazônica  e mostra um trecho de uma propaganda do governo da época (regime 
militar) que propunha a colonização da Amazônia com medo de ser ocupada por outros países. 
Foram fornecidos incentivos fiscais para agricultura (o solo não era a apropriado) e depois para a 
pecuária, que também não prosperou. Atualmente temos a ameaça das madeireiras, principalmente 
na região de Paragominas. Segundo a legislação o manejo da floresta deveria ser sustentável, mas 
não é o que acontece. Pesquisador do INPE mostra as imagens de satélite da região de 1988 e 
1998, mostrando os grandes espaços que estão abertos na mata. São apontados dados 
comparativos para mostrar a biodiversidade da região  e que a mesma está na “mira” dos 
laboratórios farmacêuticos da Europa e EUA. Aponta algumas soluções, como é o caso da reserva 
de Mamirauá, que somente extrai da floresta produtos com manejo sustentável. Aponta também o 
Ecoturismo como importante alternativa econômica para a região.  
 
 Imagens mais significativas: floresta, madeireiras, corte de árvores, imagens de satélite. 
Conceitos explicados: desenvolvimento sustentável, manejo florestal, biopirataria. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Desmatamento na Amazônia. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Os dois filmes são apresentados dentro da série Vendo e Aprendendo, onde dois 
professores comentam sobre os filmes do dia. No tocante a esse filme 
particularmente, a professora sugere que, antes de assistir ao filme, se faça uma 
pesquisa sobre a região e que se leia os PCNs de meio ambiente. Sugere também 
a parada do filme para discussão em três momentos: desmatamento, 
desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Embora entre na questão da 
biopirataria, o assunto é apenas citado e definido, mas sem aprofundamento. 
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Nome do Vídeo: Heróica natureza – Pobres e sujos, ricos e poluidores (Vendo e Aprendendo) 
Produtor: Conspiração filmes 
Ano: 2000 
Data de Transmissão na TV Escola: 28/06/2002 
País:  Brasil                           Duração: 27’21”           Assistido em: 12/11/2004 
Descrição: Apresenta o aspecto histórico das questões ambientais no Brasil que, até bem pouco 
tempo, eram deixadas a segundo plano em nome do progresso. Aponta que o desenvolvimento 
econômico e justiça social precisam andar juntos. Exemplifica que, sem coleta de lixo e 
saneamento há um aumento da mortalidade infantil. Sem pensar nas questões ambientais corre-se 
o risco de não crescer e de se tornar “pobre e sujo”. Aponta como principais problemas ambientais 
dos países em desenvolvimento: água, esgoto e lixo.  Começa abordando as questões relativas à 
poluição da água e apresenta o exemplo da Baia de Guanabara e quanto está sendo gasto para sua 
despoluição. Ausência de água limpa em favelas que gera muitas doenças. Quanto á poluição de 
água, apresenta o exemplo da cidade de São Paulo, onde o número de mortes por doenças 
respiratórias aumenta em conseqüência da poluição. Os carros são apontados como principais 
responsáveis e as regiões que mais sofrem são novamente as mais pobres, uma vez que as pessoas 
de classe mais alta vão para condomínios arborizados. Como proposta são apresentados os 
rodízios e delimitação de ruas só para transporte coletivo. A outra questão colocada e que diz 
respeito mais aos países ricos são as fortes emissões de carbono decorrente da utilização de 
combustíveis a base de petróleo. Nessa questão o papel do Brasil é limitado e a solução deve ser 
apontada por aqueles países. 
Imagens mais significativa: lixões, floresta, favelas, imagens de satélite, esquemas de efeito 
estufa. 
Conceitos explicados:  
Manguezal, efeito estufa. 
Objeto(s) da 
preocupação 

Lixo, Desigualdade social, Água, Ar. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Os dois filmes são apresentados dentro da série Vendo e Aprendendo, onde dois 
professores comentam sobre os filmes do dia. No tocante a esse filme 
particularmente, o professor sugere que os professores montem um mapa 
conceitual onde se verifique as zonas comuns de trabalho e onde cada professor 
deve trabalhar na sua disciplina. A professora propõe que deve ser realizada uma 
pesquisa partindo do ambiente da escola.. 
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Nome do Vídeo: Ilha das Flores 
Produtor: Casa de Cinema de Porto Alegre 
Ano: 1989 
Data de Transmissão na TV Escola: 06/09/1995 e 30/05/1996 
País:  Brasil                           Duração: 13’05”       Assistido em: 23/09/2004 
Descrição: 
Inicia apresentando diferenças anatômicas entre o ser humano e outros animais e, a partir do 
percurso de um tomate, desde a produção até o destino final em um lixão, aborda temas como a 
degradação do ser humano pela miséria, desigualdade social, capitalismo, etc. Apresenta dados de 
que Porto Alegre produz 500 toneladas de lixo por dia e um dos depósitos chama-se Ilha das 
Flores. Caracteriza o lixão como um lugar onde o lixo possa “cheirar mal e atrair doenças”. Mostra 
que uma parte desse local foi comprada por um criador de porcos para servir de alimento desses 
animais. Depois que os porcos se alimentam o lixão é aberto para as pessoas da região. Apresenta 
como diferença entre o homem e o porco o fato destes terem dono. No final, questiona os valores 
humanos, principalmente a liberdade. 
 
Imagens mais significativas: As imagens apresentadas nesse filme são muito chocantes. No 
decorrer da história são mostradas as imagens da bomba atômica, campos de concentração, entre 
outras. Além disso, na temática central do filme são apresentadas crianças desnutridas comendo no 
lixão. Apresenta também alguns esquemas para explicar os conceitos apresentados. 
Conceitos explicados:  
Ser humano, flores, lixo, água, terreno, dono, origem orgânica, tempo. 
 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Desigualdade social 

 
videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 

X  X  
vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X   
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Vídeo apresenta diversos conceitos relacionados ao capitalismo e a degradação 
do ser humano, utilizando inclusive o humor para ressaltar aspectos muito 
tocantes da realidade que apresenta. Utiliza diversas estratégias para transmitir a 
mensagem. 
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Nome do Vídeo: Jaú – um talismã 
Produtor: WWF 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 08/08/1996 
País:  Brasil                           Duração: 26’41”                 Assistido em: 30/11/2004 
Descrição:  
No início aparece na tela, por escrito, o decreto que cria o Parque Nacional de Jaú. Depoimento de 
pesquisador sobre a história do lugar. O Parque é mostrado em um mapa. Depoimento do 
responsável do IBAMA.  Narrador fala que o Jaú é uma possibilidade do Brasil encontrar uma 
nova maneira de se relacionar com a natureza. No parque nacional pretende-se preservar a vida 
mas, também, fornecer condições para que a população interaja com o lugar. Depoimento da mãe 
que criou oito filhos na região. Saídas de barco pelos rios. Mostra como é o trabalho de um 
ornitólogo. Pesquisador fala que o que tem de mais interessante na região é a biodiversidade.  
 
 Imagens mais significativas: plantas e animais, rios, mapas, imagens aéreas 
Conceitos explicados: floresta de igapó. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade. 

 
videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 

X    
vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

 
 

 



 199

 

Nome do Vídeo: Jaú 
Produtor: TV Escola MEC 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 09/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 14’24”             Assistido em: 16/08/2004 
Descrição: 
Maior área protegida do Brasil, o Parque Nacional de Jaú, no coração da Amazônia (local 
apresentado em um mapa). O parque é apresentado como “um pedaço do Brasil ainda 
desconhecido” vital para a preservação da floresta amazônica. Depoimento de Victor Leonardi, 
historiador, que apresenta alguns aspectos históricos: foi criado para proteger a bacia do rio Jaú. A 
área foi disputada por portugueses e indígenas por 2 séculos. 
Maior destruição ocorre por forasteiros e não pelas populações locais. Segundo Fábio de Jesus, do 
IBAMA, o plano de manejo pretende propiciar a participação das comunidades locais. Fundação 
Vitória amazônica protege o parque. Seu dirigente destaca que já há uma noção sócio-econômica 
do parque, e que a ONG irá desenvolver EA com as comunidades locais através da produção de 
artesanato. 
Os rios são como estradas e a pesca é a principal forma de subsistência 
Pesquisadores destacam a grande quantidade de espécies novas de peixes que são descobertas a 
cada coleta. 
  
 
Imagens mais significativas: floresta, mapa, rio. 
Conceitos explicados:  
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade  

 
videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 

  X  
vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

Demonstra que várias pesquisas acadêmicas estão sendo realizadas no local 
(estudos de peixes, serpentes, lagartos). Utiliza músicas tradicionais e sons da 
floresta com um forte apelo afetivo. 
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Nome do Vídeo: Mata Atlântica 
Produtor: TV Escola MEC 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 09/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 11’51”                   Assistido em: 16/08/2004 
Descrição: 
Inicia com o aspecto histórico, comparando o ano 1500, quando a floresta ocupava um milhão de 
kilometros quadrados, praticamente todo o litoral brasileiro, até os dias atuais, onde apenas 5% da 
mata original sobrevive.Destaca que hoje a Mata Atlântica sobrevive em reservas, parques 
ecológicos e áreas de difícil acesso.Destaca que a biodiversidade é tão rica quanto a da floresta 
amazônica e que 75% das espécies são endêmicas. Apresenta outros números como 214 espécies 
de aves, possui 24 das 79 espécies de macacos brasileiros(ex. muriqui, mono carvoeiro, mico leão 
dourado), 171 das 250 espécies de animais que estão em extinção no Brasil. Apresenta os 
depoimentos presidentes de ONG (ex. Conservation International, SOS Mata Atlântica), Instituto 
Estadual de florestas, da Sociedade Nordestina de Ecologia e da fundação bioservitas. 
Ressalta a grande densidade de árvores por hectare e que o pau Brasil não existe mais nem em 
reserva. Salienta que 80 milhões de habitantes desfrutam da floresta sem compromisso com a 
preservação. O ambiente natural é composto de Dunas, Restingas, Manguezais. È considerada 
Reserva da biosfera pela UNESCO. Termina destacando que o homem não está excluído, é agente 
dessa proteção. 
Conceitos explicados:  
Reserva da Biosfera. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X X   

Outras 
Observações 

Quase não apresenta as populações tradicionais  e urbanas que vivem na região. 
Apresenta a noção de harmonia na natureza: “diversas espécies vivem em 
harmonia”. Destaca que a preservação da Mata Atlântica é mais prioritária do 
que a da Amazônia e que o Pau-brasil não existe mais nem em reserva. 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Apresentação 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 6’                          Assistido em: 12/11/2004 
Descrição: Parte de uma imagem do universo, planetas até chegar ao planeta Terra. Nele moramos 
a milhares de anos e temos uma história de conquistas e guerras. Apresenta as ameaças ao 
ambiente: rios ficando podres, vegetação destruída, alimentos contaminados, ar poluído. A vida no 
planeta corre séria ameaça, pois a população da Terra cresceu muito. A narradora destaca que o 
homem cria e consome além de suas necessidades básicas. Brasil é apresentado como um país com 
grandes riquezas naturais, mas tudo está sendo tratado de forma irresponsável. Imagens da Rio 92  
e seus objetivos. A partir dão o governo criou p PRONEA. A Educação Ambiental perpassa todas 
as atividades. A série mostrará como a educação ambiental pode ser desenvolvida de forma 
interdisciplinar, sem esquecer da realidade sócio ambiental e de uma busca pela mudança de 
mentalidade. 
 
Imagens mais significativas:  esquema dos planetas, mapas, esquema do crescimento 
populacional, imagens da Rio 92. 
 
Conceitos explicados: não são apresentados conceitos uma vez que este programa visa somente a 
apresentar a série. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Apresentar a série e o PRONEA. 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 

Como apresentação da série foram ressaltados apenas aspectos catastróficos. 
Fala-se do PRONEA, mas não explica o que é, como foi produzido e quais as 
diretrizes desse documento.  
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Ecossistema 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 12’50”                          Assistido em: 12/11/2004 
Descrição: O vídeo se inicia com a definição de ecossistema pelo coordenador do IBAMA. 
Depois apresenta-se o mapa do Brasil destacando os principais ecossistemas nacionais. De cada 
ecossistema nacional são destacados os seguintes aspectos:  
- Floresta Amazônica alta biodiversidade, Amazônia Legal, abrange 70% do território nacional, 
degradação ambiental (mineiração, exploração predatória, etc.) e suas conseqüências (extinção de 
espécies, desmatamento); 
- Cerrado: cobre 25% do território nacional, situa-se na região Centro Oeste, três grandes bacias 
hidrográficas, grande variedade de espécies, ecossistema mais ameaçado; 
- Mata Atlântica – hoje reduzida a 7% de sua área original, os níveis de diversidade são os maiores 
do planeta, grandes pólos industriais, petroleiros e portuários do Brasil situam-se nessa região. 
- Pantanal – riqueza da fauna, nº de espécies de aves, mamíferos e peixes. 
- Caatinga – conhecida como mata branca, nas secas rios e lagos secam e na estação das chuvas as 
plantas ganham vida e os animais voltam a engordar, espécies da flora, distribuição no Brasil, 
sofrimento do homem na época das secas; 
- Campos do Sul – clima ameno, solo fértil, colonização acelerada, pastagens.  
No final a narradora propõe o reconhecimento do ecossistema ao redor da escola, dizendo que é 
“necessário preservar o que ainda resta”. 
Imagens mais significativas: cenário com blocos de onde a narradora fala, mapa dos 
ecossistemas, imagem de cada ecossistema.  
Conceitos apresentados: ecossistema, biodiversidade. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade. 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

Apresenta uma sinopse de cada ecossistema, onde destacam-se os principais 
componentes da biodiversidade da região e, com maior ênfase, os problemas 
ambientais.  
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Energia 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 10’08”                          Assistido em: 12/11/2004 
Descrição: Entrando por tubos narradora explica que o mundo moderno necessita cada vez mais 
de energia. São apresentadas as fontes de energia: biomassa, hidroelétrica ...Explica como 
funciona a usina hidroelétrica de Itaipu. Entra na questão do desperdício. Sugere que as pessoas 
observem a conta e afirma que o desperdício de energia está na ordem de 34 milhões de reais. 
Necessidade de fontes alternativas: ventos, Sol, ondas do mar. Pesquisadores falam das vantagens 
dessas formas de energia e que o último recurso é a energia nuclear. Termina com uma frase de 
Platão: “Tente mover o mundo, o primeiro passo é mover a si mesmo”. 
 
 
Imagens mais significativas: tubos por onde entra a narradora, usinas hidroelétricas, esquema de 
chuveiro, esquemas de desperdícios de energia. 
Conceitos explicados:  
Energia, força, potência, biomassa. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Energia 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

As entrevistas com físicos são um pouco complexas para o público alvo para o 
qual a série se destina. 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Água: dona da vida 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 9’18”                          Assistido em: 16/11/2004 
Descrição: Água apresentada como um recurso natural limitado. Principal problema apontado é o 
número de pessoas cada vez maior para consumir. O Brasil possui 8% da água doce de superfície 
do mundo. 89% da água está concentrada no norte e centro oeste do país. Outros problemas 
apresentados são o desmatamento e a queimada. É apresentada a quantidade de água para a 
produção de pães. No mundo, 10 milhões de pessoas morrem por não ter acesso à água tratada. O 
desperdício também é apontado como m grande problema. São apresentadas boas notícias, como a 
mobilização e o Movimento de Cidadania pelas Águas (MMA). É apresentado um trabalho com as 
escolas de Brasília (projeto amigo dos mananciais). No final a narradora sugere que o professor ou 
os alunos procure o departamento de água e esgoto do município para desenvolver um trabalho na 
escola. 
 
Imagens mais significativas:  esquemas, mapa do Brasil, rio São Francisco, rios poluídos. 
Conceitos explicados: não há. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

São apresentados dados numéricos em grande quantidade.  Enfoque participativo 
e apresentação de experiências. 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Lixo é luxo 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 9’22”                          Assistido em: 16/11/2004 
Descrição: O filme tem início apresentando a poesia concreta de Augusto de Campos, onde várias 
vezes a palavra luxo constroem a palavra lixo. É apresentado o problema das embalagens que 
constituem metade do volume do lixo. Um homem consome de meio a um quilo de lixo por dia.  
São apresentadas as doenças causadas pelo lixo, propõe que seja feita uma pesquisa de como a 
cidade trata do lixo. São apresentados os benefícios da reciclagem. Existência de depósitos a céu 
aberto, onde surgem os catadores e se tornam focos de doenças como cólera e leptospirose. 
Incineração como outra forma de depósito final de lixo, mas que geralmente causa poluição do ar. 
Reciclagem e reaproveitamento são as melhores saídas. Escola é um bom lugar para exercitar a 
reciclagem e reutilização de sucata. Entrevista com um artesão que trabalha com sucatas. No final 
narradora sugere que se pesquise como é o lixo de seu trabalho, casa, bairro. 
 
Imagens: esquemas, aterros, recicladores, incineradores, trabalhos com lixo. 
Conceitos explicados:  
Lixo orgânico, lixo inorgânico, lixo tóxico e lixo hospitalar. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Lixo 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Saneamento 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 7’11”                          Assistido em: 16/11/2004 
Descrição: A narradora aponta que dificilmente nos preocupamos com a quantidade de sujeira que 
sai pelos ralos de nossa casa. Relaciona a questão do saneamento com a qualidade de vida, uma 
vez que 80%das doenças são de veiculação hídrica. Segundo o filme, apenas 40% da população 
brasileira é atendida por rede de coleta e somente 10% recebe tratamento de esgoto. Compara essa 
situação com a de outros países em desenvolvimento. Especialistas explicam como construir uma 
fossa séptica. Sugere que seja organizada uma reunião com as autoridades pois há muito que 
podemos fazer e “só é preciso vontade e iniciativa”. 
 
 
Imagens mais significativas: esquemas, fazendas, mapa do Brasil 
Conceitos explicados:  
Saneamento básico e fossa séptica. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Saneamento. 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: O ambiente social 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 9’25”                          Assistido em: 16/11/2004 
Descrição: No início são apresentadas e narradas indústrias emitindo gases, pessoas que moram e 
vivem do lixo, má distribuição de renda e estados de pobreza. São apresentadas porcentagens de 
concentração de renda. Brasil é um país com graves problemas de desigualdade social. Falta de 
acesso a uma vida de qualidade por grande parte da população. São apresentados problemas que 
afetam a qualidade de vida como falta de saneamento, áreas verdes, opções de lazer e tensões, 
violência, doenças, falta de informação e educação. Nos países ricos 26% da população consome 
80% da energia do planeta e são os maiores emissores de gás CFC. As implicações para o 
desenvolvimento não podem implicar em ambiente poluído. Desenvolvimento sustentável: utilizar 
a floresta sem destruí-la, produzir o lixo e reciclá-lo. Ressalta que a falta de uma vida saudável 
também é desequilíbrio do meio ambiente, porque o meio ambiente somos nós. 
 
Imagens mais significativas: lixões, favelas, ambiente urbano. 
Conceitos explicados:  
Problema sócio-ambiental, desenvolvimento sustentável, cidadania. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Desigualdade social. 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

Embora não seja longo, é muito denso de informações, necessitando de paradas 
para melhor compreensão. Ressalta a importância dos aspectos sociais em todos 
os problemas ambientais. 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Poluição – homens, agentes da vida 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 9’48”                          Assistido em: 16/11/2004 
Descrição:  
A narradora argumenta que quando falamos em meio ambiente logo vem a cabeça a palavra 
poluição. Tudo está interligado e a vida no planeta ocorre em ciclos. Classifica os tipos de 
poluição em química, radioativa, sonora e visual.  
- poluição química dando o exemplo do mercúrio, que contamina os peixes e, em conseqüência, 

o homem. Segundo o vídeo, a ação poluidora é sempre do homem e cabe ao homem evitá-la. 
Especialista apresenta alternativas para a poluição de mercúrio.  

- Poluição do ar – gases das chaminés e indústrias, escapamentos dos automóveis e apresenta o 
exemplo da cidade de São Paulo e as campanhas realizadas para transformar a cidade de 
Cubatão. Apresenta o esquema do buraco na camada de ozônio. 

Um aspecto interessante é que álcool, drogas e fumo são apresentados como agentes poluidores do 
organismo. Apresenta imagens do projeto da Escola Estadual Marília de Dirceu, onde os alunos se 
mobilizaram, produziram teatro e maquete e o resultado foi levado ao prefeito que tomou 
providências em relação ao problema ambiental da cidade. A narradora encerra afirmando que 
somos parte de um todo e “não devemos jogar lixo nem no nosso corpo nem no ambiente”.  
Imagens mais significativas: esquemas, rios poluídos, carros, indústrias. 
Conceitos explicados:  
efeito estufa, buraco na camada de ozônio. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Poluição do solo, água e ar. 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

Embora o filme se inicie falando dos tipos de poluição, citando também a 
radioativa, sonora e visual, no filme não existem referências a elas. 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Horta 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 7’20”                          Assistido em: 16/11/2004 
Descrição:  
O filme inicia afirmando que o Brasil é um dos maiores plantadores do mundo. O Brasil consome 
e exporta, mas os alimentos não chegam a todos. Fala sobre a merenda escolar e os benefícios das 
frutas e legumes para a saúde. Mostra comunidades e escolas que estão plantando sua própria 
horta. Termina afirmando que quem tem uma horta fica mais sensível às questões do meio 
ambiente e da qualidade de vida. 
 
Imagens mais significativas: hortas 
Conceitos explicados:  
Adubo orgânico 

 
Objeto(s) da 
preocupação 

Horta. 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Meio Ambiente e Cidadania: Solo: nosso sustento 
Produtor: TV Escola/EMA vídeo 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola: 30/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 10’23”                          Assistido em: 16/11/2004 
Descrição: Inicia mostrando um esquema da crosta terrestre e que o solo é sua camada mais fina, 
medindo 60 cm e formado por rochas e matéria orgânica. Explica a formação das rochas e os 
aspectos relacionados à poluição do solo: queimadas, que tem como conseqüências negativas a 
destruição da flora e fauna e o empobrecimento do solo. Fala da erosão e de suas causas, 
conseqüências e alternativas.  Explica sobre a utilização de pesticidas que causam doenças a quem 
trabalha e quem consome.   Especialistas apresentam sistemas de manuseio do solo. Agricultor 
explica o método orgânico de produção, que visa mais a qualidade do que a quantidade. Mostra 
uma feira e sugere a necessidade de uma associação de consumidores, assim como existe a dos 
produtores. Sugere também que se pesquise a origem dos alimentos que se come. 
 
Imagens mais significativas: globo terrestre, esquemas, rochas, montanhas, plantações, feira. 
Conceitos explicados:  
Solo, crosta terrestre, erosão. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Solo. 

 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 

Fala em um determinado momento que “a Terra é um ser vivo que precisa de 
muitos cuidados senão morre”, sendo que esta é uma referência à hipótese Gaia, 
que é contestada por muitos pesquisadores.  
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Nome do Vídeo: Nascente do Amazonas 
Produtor: RW Vídeo 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 02/12/1996 
País:  Brasil                           Duração: 40’23”                          Assistido em: 24/11/2004 
Descrição: 
Trata-se de uma expedição, realizada nos meses de novembro e dezembro de 1994, apresentada 
pela repórter Paula Saldanha, que busca identificar onde é a verdadeira nascente do rio Amazonas. 
Segundo a repórter o comprimento nunca foi calculado e o que faz com que o rio Nilo figure como 
o maior do mundo. A nova nascente foi descoberta pelos cientistas peruanos e já consta no Atlas 
daquele país. Após trazidos os dados da expedição, o INPE ( Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) fez um novo estudo para medição do rio utilizando imagens de satélite. Diversos 
depoimentos de pesquisadores. A repórter apresenta dados sobre o rio Amazonas:  está na maior 
bacia hidrográfica do planeta, maior reservatório de água potável em estado líquido do planeta, 
com 7 milhões de km². Especialista explica como ocorreu o levantamento dos Andes e que a 
Amazônia já foi mar. Durante a expedição mostra diversos lugares da floresta amazônica brasileira 
e do Peru, como Cusco e Matchu Pitchu. Os repórteres viajam uma parte de trem, a descida da 
cordilheira é feita em botes e a subida final a pé e em mulas. O final da subida é com neve até que 
localizam a nascente a 5300m de altitude, nos andes Peruanos. 
Imagens mais significativas: mapas atuais e antigos, vulcões, Cordilheira dos Andes 
Conceitos explicados: nascente 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Identificar a nascente do rio. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

 X   
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 

Há um forte apelo afetivo, que se reflete na música e nas emoções demonstradas, 
como o cansaço e o choro da repórter ao chegar na nascente.  
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Nome do Vídeo: Para onde? 
Produtor: Ibase vídeo 
Ano: 1991 
Data de Transmissão na TV Escola: 19/09/1996 
País:  Brasil                           Duração: 8’                 Assistido em: 17/11/2004 
Descrição: Sem narração, o filme mostra imagens de rios, índios, barcos, seringueiros, casas de 
palafitas e carvoarias. 
 
 Imagens:  rios, árvores, carvoarias, casas de palafitas 
Conceitos explicados:  
Não são apresentados conceitos. 
Objeto(s) da 
preocupação 

Desmatamento na Amazônia. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: PCN temas transversais – cuide do planeta 
Produtor: TV Escola - MEC 
Ano: 1997 
Data de Transmissão na TV Escola: 23/10/1997 
País:  Brasil                           Duração: 13’51”                 Assistido em: 01/12/2004 
Descrição: O vídeo faz parte da série sobre os PCNs. O meio ambiente é colocado como um 
assunto que nenhuma escola pode deixar de lado, pois envolve a sobrevivência do planeta. São 
apresentados os problemas ambientais: exploração excessiva dos recursos naturais, crescimento 
desordenado das cidades e indústrias, poluição do ar, água e terra. Depoimento da Mestre em 
Ciência Ambiental, Silvia Pompéia que aborda que o homem não está fora da natureza e que os 
recursos não são infinitos. Narradora fala que a natureza não depende de nós, precisamos de todos 
e nenhum grupo pode ser rejeitado.  Fala um pouco da história do ambientalismo. Segundo a 
narradora, há um consenso de que o primeiro lugar para enfrentar o desafio é a escola. Silvia 
Pompeia destaca que a escola pode trabalhar valores e atitudes, fazer com que as crianças se 
sintam como parte do ambiente e toda a política da escola deve estar envolvida. Na segunda parte 
do vídeo são apresentadas experiências de educação ambiental na escola. São apresentados 
depoimentos de professoras sobre projetos para melhorar o ambiente escolar e para que a criança 
se enxergue no ambiente. É apresentada uma roda de conversa sobre recursos naturais e 
reciclagem. Silvia Pompéia ressalta que a questão ambiental não era abordada na formação dos 
professores e que, para melhorar seus conhecimentos na área os professores devem ler jornais, 
revistas e trabalhar com pessoas que tenham conhecimento da questão. No final mostra o trabalho 
com lixo e compostagem feito na creche da USP. 
 Imagens mais significativas: rios, matas cidades, protestos ambientalistas, escolas. 
Conceitos explicados: petróleo. 
Objeto(s) da 
preocupação 

Capacitação para o tema transversal meio ambiente. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

Embora se preocupe em vários momentos da fita em situar o homem como parte 
do ambiente, os problemas sociais não são apresentados.  
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Nome do Vídeo: Os pequenos leões da Mata Atlântica 
Produtor: TV Cultura 
Ano: 1993 
Data de Transmissão na TV Escola: 07/05/1996 
País:  Brasil                           Duração: 53’47”                 Assistido em:  09/12/2004 
Descrição:  
Documentário produzido pela TV Cultura, aponta que, de todos os animais brasileiros ameaçados 
de extinção, o mico leão foi o que chamou mais a atenção do mundo. É considerado um símbolo 
de preservação. O último refugio desses animais é uma região da mata atlântica do Rio de Janeiro. 
Entrevista com o presidente da Conservation International que aponta que o mico leão está para o 
Brasil assim como o panda para a China. No Zoológico de Washington foram feitas diversas 
pesquisas sobre a reprodução e comportamento desses animais. O centro de pesquisas do 
zoológico aponta que o número de micos que estão espalhados em 140 zoológicos do mundo todo, 
e funciona como uma “Agência de casamentos de animais em cativeiro”. No Brasil existe um 
Centro de Primatologia no Rio de janeiro que é reconhecido mundialmente.  A reserva biológica 
do Poço das Antas foi criada para garantir a preservação dos micos leões. Na reserva foram 
filmados várias cenas do comportamento dos mico leões dourados. O filme conta também como 
esses animais foram salvos da extinção. Um pesquisador apresenta a proposta da aquisição de 
terras para reservas nos anos 90. Na Bahia, na reserva biológica do Una, vive o mico leão da cara 
dourada. O dinheiro para pesquisa com esses animais vem do Jardim Botânico de Nova York. É 
apresentado programa de educação ambiental desenvolvido com as crianças na reserva. Na região 
também vive o mico leão preto, que é o mais ameaçado de extinção. Já o mico leão da cara preta 
vive na região de Barequeçaba, que hoje é reserva da Biosfera. 
 Imagens mais significativas: pinturas de animais e plantas, micos leões de todas as espécies 
geralmente em “close”, imagem de satélite, esquemas da devastação da Mata Atlântica. 
Conceitos explicados: Não são apresentados conceitos. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade (fauna). 

 
videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 

X    
vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X   

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Planeta água 
Produtor: EMA vídeo 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 28/10/1996 
País:  Brasil                           Duração: 13’18”                 Assistido em: 24/11/2004 
Descrição: No início mostra um feto dentro da placenta e destaca que no início do mundo tudo era 
água. Desde os tempos antigos a água era um elemento de purificação. Rituais religiosos utilizam 
água, como no batismo. Conta a lenda da mão d’água. Fala da hipótese Gaia, em que a Terra é um 
ser vivo e que a água é tão importante para o homem quanto para a Terra. Fala sobre a poluição da 
água. Apresenta dados numéricos (água doce é 3% do volume de água do planeta, 77% em 
geleiras, 22% embaixo da terra, etc). É explicado o ciclo da água. São apontados os problemas 
gerados pela água, ou pela sua falta: doenças, enchentes, secas. Explica como ocorre uma 
enchente. Mostra a distribuição e os problemas da água nas diferentes regiões do país. 
 Imagens mais significativas: placenta com feto, rios, sangue, animais marinhos, oceanos, rios 
poluídos. 
Conceitos explicados: ciclo da água, enchente. 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Água 

 
videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 

  X  
vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X    

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Serra da Madureira 
Produtor: CECIP-TV 
Ano: 1991 
Data de Transmissão na TV Escola: 31/05/1996 
País:  Brasil                           Duração: 6’28”                          Assistido em: 17/11/2004 
Descrição: 
Explica a localização da Serra da Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Depoimento de 
moradores sobre os problemas ambientais, ressaltando as enchentes. Esquema mostra como a mata 
retém as águas da chuva. No entanto, em conseqüência da extração de madeira, desmatamento,   
queimadas, invasão, criação de gado, hoje a mata está devastada, o que gera o problema das 
enchentes que atinge as populações vizinhas. Em 1988 a área foi decretada como de proteção 
ambiental. A proposta apresentada pelo filme é que a Serra fosse transformada em um parque, 
como a Floresta da Tijuca. É destacada, também, a necessidade de reflorestamento. No final é 
passado o telefone do movimento Pró Serra da Madureira para denúncias e com o apelo “Junte-se 
a essa luta”. 
Imagens mais significativas: cachoeiras, partes preservadas da floresta, esquemas do efeito da 
chuva em solo desmatado. 
Conceitos apresentados: Erosão (embora não use essa palavra). 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Proteção da Serra da Madureira. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
   X 

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 
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Nome do Vídeo: Tráfico de animais 
Produtor: WWF 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 09/09/1998 
País:  Brasil                           Duração: 13’                            Assistido em: 02/09/2004 
Descrição: 
Trata-se de uma reportagem da WWF sobre o tráfico de animais silvestres. Fala das conseqüências 
de ter um animal silvestre em casa. O tráfico de flora e fauna silvestre são a terceira atividade 
ilegal brasileira. A captura é a Segunda principal causa de redução de espécies nativas, só 
perdendo para o desmatamento. São apresentadas imagens de animais presos e em maus tratos do 
transporte. Apresenta o dado de que para cada animal que chega ao destino custou a vida de outros 
nove que morreram no transporte. O Brasil é um grande fornecedor por causa da vastidão do 
território nacional, escassa fiscalização, grande número de espécies silvestres e a pobreza social. 
Em torno de 40% dos animais são comercializados no próprio país. Não comprar é a principal 
forma de combater essa atividade. Explica a falta que um animal silvestre faz na cadeia alimentar. 
Apresenta informações de como funciona a atividade – intermediários primários, secundários e 
grandes comerciantes. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo possuem a maior parcela de 
consumidores. Lógica cruel: quanto mais rara a espécie maior o seu valor comercial levando os 
animais ameaçados de extinção a serem os mais capturados. Devolução dos animais aos 
Zoológicos gera um problema. Devolução á natureza – o animal geralmente desaprende a caçar e a 
se defender em cativeiro. Mensagem final: “Não compre um animal retirado da natureza. Bicho só 
tem vida quando livre”. 
Imagens mais significativas: filme, trechos do programa Globo Reporter, mapa da rota de 
produtos ilegais no Brasil 
Conceitos apresentados:  
Animais silvestres. 
 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
   X 

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X  X  

Outras 
Observações 

Apresenta fatos reais, dados numéricos e artigos da legislação ambiental com 
alto poder de convencimento. As imagens de apreensão e maus tratos são 
chocantes. 
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Nome do Vídeo: Educação Ambiental 
Produtor: TV Executiva MEC 
Ano: 1998 
Data de Transmissão na TV Escola:  
País:  Brasil                           Duração: 113’04”                 Assistido em: 03/02/2005 
Descrição:  
Trata-se da I Teleconferência Nacional de Educação Ambiental, que foi transmitida em 
26/06/1998. Na abertura, os ministros da educação (Paulo Renato de Souza) e do meio ambiente 
(Gustavo Krause) daquele ano ressaltam a importância da educação ambiental nas escolas. São 
ressaltados pelo narrador o número de espécies de animais e plantas do país, bem como sua 
extensão.      São apresentados os resultados da pesquisa “O que o brasileiro pensa sobre o meio 
ambiente”, realizada em 1997. Ressalta que nessa pesquisa a maior parte dos entrevistados acha 
que o meio ambiente compreende apenas os recursos naturais, e que o ser humano tem dificuldade 
de perceber que também faz parte do meio ambiente. Além disso, 95% dos entrevistados alegaram 
nunca terem ouvido falar da Agenda 21. Durante todo o filme aparecem depoimentos de crianças, 
professores(as) e representantes de organizações governamentais e não governamentais. São 
apresentados projetos que deram certo em algumas regiões. Maiores problemas apresentados são o 
desmatamento (Norte e Nordeste) e a poluição (Sul e Sudeste). É apresentado o PRONEA 
(Programa Nacional de Educação Ambiental), cujos principais objetivos são integrar a EA em 
todas as disciplinas e a formação de uma consciência pública. É apresentado o histórico da 
Educação Ambiental desde Estocolmo até o PRONEA. No título A Educação Ambiental no 
ensino formal, são apresentadas experiências de diversos locais como, por exemplo, Ceará, com a 
utilização das algas, Foz do Iguaçú, com a reciclagem do bagaço de cana, Manaus, que possui a 
escola de educação ambiental, Curitiba, que se preocupa também com o ambiente interno, e Itú, 
que trabalha questões ambientais no teatro, música e dança. São apresentadas também 
experiências de educação ambiental fora da escola e a importância da parceria ambiental entre 
poder público, sociedade civil e organismos internacionais. 
 Imagens mais significativas: recursos naturais, crianças mexendo em plantas, salas de aula, 
gráficos, mapas.  
Conceitos explicados:  
PRONEA  
Objeto(s) da 
preocupação 

educação ambiental na escola 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

   X 
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

 X X  

Outras 
Observações 

Embora o programa tenha sido dedicado aos professores, não faz referência em 
nenhum momento à programação de meio ambiente da TV Escola e nem 
apresenta nenhuma experiência com sua utilização. 
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Nome do Vídeo: TV Vila – Ambiente e coisa e tal 
Produtor: CECIP 
Ano: s/ informação 
Data de Transmissão na TV Escola: 09/12/1997 
País:  Brasil                           Duração: 10’44”                           Assistido em: 01/09/2004 
Descrição: 
Uma repórter apresenta o programa “ambiente e coisa e tal” que trata sobre a proliferação de 
doenças causadas pela água contaminada e pelo acúmulo do lixo nas regiões do Morro de Vila 
Isabel e Morro dos Macacos (regiões de favela da cidade do Rio de Janeiro). Nos comerciais do 
programa foi apresentado um menino fantasiado, que se apresenta como vibrião colérico. Em 
outro comercial são apresentadas dicas para “liberar” o lixo (ensacar, não deixar acumular, ajudar 
o trabalho dos garis comunitários). Um geólogo é entrevistado no programa e alerta sobre o risco 
de se morar próximo às pedreiras e do acúmulo de lixo que pode facilitar os deslizamentos. 
Apresenta também entrevista com moradores e crianças sobre o lixo. 
 
Imagens mais significativas: noticiário e imagens da região de Vila Isabel e Morro do Macaco 
(Rio de Janeiro) 
Conceitos explicados:  
Doenças causadas pela água e pelo lixo. 

 
Objeto(s) da 
preocupação 

Desigualdade social, lixo e água. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
 X   

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 

Apresenta um grupo do bairro chamado “Pintou sujeira” cantando um rap “Não 
se lixe para o lixo” que enriquece a apresentação. Foi produzido por uma 
televisão comunitária do bairro. 
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Nome do Vídeo: Viagem ao Pantanal 
Produtor: EMA vídeo 
Ano: 1990 
Data de Transmissão na TV Escola: 10/10/1996 
País:  Brasil                           Duração: 14’57”                 Assistido em: 06/12/2004 
Descrição:  
O narrador apresenta a localização, formações biológicas, períodos de imundações e classificação 
das áreas alagadas. São apresentados alguns hábitos e costumes próprios da região. São destacadas 
as atividades predatórias que comprometem a qualidade do ecossistema: desmatamento, garimpo, 
contrabando de fauna silvestre e pesca predatória. Segundo especialista, o turismo na região 
também tem sido feito de forma predatória. Fala também da necessidade de novas soluções que 
racionalizem a exploração: psicultura, turismo ecológico e manejo da fauna silvestre. 
 Imagens mais significativas: região pantaneira, animais (especialmente pássaros), peão e gado.  
Conceitos explicados: Não foram apresentados conceitos.  
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Biodiversidade. 
 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
X    

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

X X   

Outras 
Observações 

O filme possui mais música e imagens do que narração. 
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Nome do Vídeo: Vira-Plástico 
Produtor: 5 elementos 
Ano: 1995 
Data de Transmissão na TV Escola: 04/05/98 
País:  Brasil                           Duração: 11’02”             Assistido em: 01/09/2004 
Descrição:  
Inicia com ciclistas recolhendo plástico nas casas e uma dona de casa separando todas as 
embalagens plásticas. Aborda a reciclagem do plástico e reciclagem energética, que pode ser 
utilizada para plásticos difíceis de limpar (ex. alguns sacos de alimento). Fala da origem do 
plástico há dois milhões de anos atrás, que a palavra plástico tem origem grega e que significa 
“aquilo que pode ser moldado”. Fala também da formação de depósitos de petróleo e do 
funcionamento das usinas de petróleo.   
 
Imagens mais significativas: esquema da reciclagem energética e de uma usina de petróleo. 
Conceitos explicados:  
Reciclagem energética, surgimento do plástico, formação do petróleo. 

 
Objeto(s) da 
preocupação 

Lixo. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 

Apresenta um rap sobre a reciclagem “plásticos – leves, coloridos, resistentes”, 
que anima o filme. Mostra um catador de plástico, que passa de bicicleta nas 
casas, que não faz parte da nossa realidade. 
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Nome do Vídeo: Vira-Volta 
Produtor: 5 elementos 
Ano: 1994 
Data de Transmissão na TV Escola: 04/05/98 
País:  Brasil                           Duração: 17’44”        Assistido em: 01/09/2004 
Descrição: Narradora inicia falando de forma resumida sobre a formação da Terra até chegar aos 
dias atuais. Pai e filha acordam, tomam café da manhã e jogam uma série de embalagens no lixo. 
Narradora explica o surgimento dos materiais e como são feitos (vidro, plástico, metal, papel). 
Continua a história do dia daquela criança, que agora está na escola aprendendo a fazer brinquedos 
de materiais recicláveis. Algumas pessoas são entrevistadas sobre o que é lixo e o que fazer com o 
lixo. Mostra o pai da menina comendo em fast food e jogando embalagens diversas no lixo. 
Narradora explica que o Brasil produz “um Maracanã” de lixo por semana e que reciclar ajuda a 
diminuir essa montanha de lixo. Pai e filha sonham que estão afundando em uma montanha de 
lixo. A professora passa como lição de casa procurar embalagens com o símbolo da reciclagem. 
Na saída da escola vão juntos ao supermercado procurar embalagens com o símbolo. No final a 
criança explica como fazer para reciclar o lixo, como arrumar uma caixa para guardar e lavar os 
recipientes. Apresenta a alternativa dos PEV – Postos de Entrega Voluntária, para quem não tem 
coleta seletiva em casa e as corres da reciclagem. 
Imagens mais significativas: imagens de satélite, imagens de crianças, desperdícios, escola... 
Conceitos explicados:  
Reciclagem, formação de materiais (vidro, papel, plástico, metal). 
 
Objeto(s) da 
preocupação 

Lixo. 

videodocumentário vídeo-reportagem videodidático videodenúncia 
  X  

vídeo de divulgação vídeo narrativo vídeo poético vídeo-capacitação 

Formato 

    
catastrófico  afetivo participativo lúdico Apelo 

  X  

Outras 
Observações 

A música com o jingle “Não dá pra jogar fora, tem que reciclar” anima a 
apresentação.  
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ANEXO E  

 

Transcrição dos filmes da série “Meio Ambiente e 

Cidadania” da TV Escola 
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Programa 1 – Apresentação 
 
Locução Comentários sobre imagem e contexto do 

filme 
Locução off  
O universo conhecido é constituído de 
uma infinidade de galáxias, estrelas, 
planetas. No sistema solar existem vários 
planetas.  
 
Um deles é Marte. Ele é grande e cor de 
laranja. Lá não tem água, nem plantas, 
nem animais, nem nada. É só deserto.  
 
Perto de Marte tem um outro planeta. 
Este é azul, tem muita água, muita terra e 
muitos animais. Nós o chamamos de 
Terra. O planeta Terra. A nossa casa, 
onde moramos a milhares de anos.   
 
Foi uma longa jornada até chegarmos 
onde estamos, atravessando uma história 
de conquistas onde enfrentou doenças, 
guerras e desastres naturais, que o 
homem deixou o planeta como hoje 
conhecemos.  
 
 
Locução off 
Nossos rios estão ficando podres, sem 
vida e desaparecendo. Imensas áreas de 
vegetação são destruídas diariamente, e 
com elas todos os seus animais.  
Respiramos um ar poluído. Vivemos 
correndo para cima e pra baixo. A vida 
no planeta Terra corre séria ameaça. 

 
Mas, por que tudo isso?  
 
Locução off 
A população mundial cresceu 
assustadoramente nos últimos séculos. 
Mantendo-se a atual taxa de crescimento, 
cerca de 2% ao ano,  no ano 2033 a 
população da Terra será dobrada.  

 
 
 
 
Locução in 

 
Sistema solar 
 
 
 
 
Planeta Marte 
 
 
 
Planeta Terra 
 
 
Figuras de homens pré históricos 
 
 
Imagens seguidas rapidamente de doenças, 
guerras, desastres naturais, terminando com 
um show de rock. 
 
 
 
Música 
 
 
Imagens seguidas de problemas ambientais – 
ênfase na catástrofe 
 
 
 
 
 
 
Apresentadora em close 

 
Plano médio. 



 225

O homem é um ser que  cria e consome 
produtos e serviços. Muitas vezes, seu 
consumismo vai além das suas 
necessidades básicas.  
 
Locução off 
Então, temos um número cada vez maior 
de pessoas precisando e querendo 
consumir cada vez mais. Para atender 
essa crescente demanda, onde cortava-se 
uma árvore, agora cortam-se milhares.  
 
 
 
 
 
 
 
Locução off 
O Brasil, além de ser um dos maiores 
países do mundo, possui inúmeros 
recursos naturais de fundamental 
importância para a sobrevivência de toda 
a humanidade. Florestas e matas, água 
potável para o consumo humano. Terra 
fértil. Porém, assim como no resto do 
mundo, tudo está sendo tratado de forma 
irresponsável.  
 
Locução in  
Esta preocupação já despertou pessoas e 
organizações do mundo todo. Nos 
últimos 30 anos, multiplicaram-se as 
ações para recuperar o equilíbrio de 
nosso planeta. Há poucos anos, cidadãos 
representando instituições de mais de 
170 países se encontraram numa 
conferência internacional chamada Rio 
92. Nesse encontro, foram discutidos os 
inúmeros problemas que ameaçam a vida 
na Terra. 
 
Locução off 
Chegou-se a muitas conclusões. A mais 
importante delas é que para que 
possamos construir um mundo 
socialmente justo e ecologicamente 
equilibrado, é preciso que aconteça uma 
profunda mudança de mentalidade.  
Isso requer responsabilidade individual e 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mapa do Brasil e imagens belas de florestas 
e matas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano médio 
 
 
 
Plano americano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens da ECO 92, índios, crianças, 
autoridades mundiais. 
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coletiva em níveis local, nacional e 
internacional.  

 
Locução off 
O governo brasileiro, fiel aos 
compromissos firmados na Rio 92 criou 
o programa nacional de educação 
ambiental – o PRONEA.  
 
Locução in 
Para o sucesso desse programa, é 
fundamental a sua participação. A 
educação ambiental perpassa todas as 
atividades.  

 
Locução off 
Através desta série de vídeos a que 
estaremos assistindo, veremos como a 
educação ambiental pode ser 
desenvolvida em diversos espaços como 
centros comunitários, clubes e praças.  

 
 
 
 
 
 
Locução in 
E também na escola você perceberá que a 
educação ambiental pode ser 
desenvolvida tanto numa aula de 
geografia, como de história, educação 
física e até mesmo literatura.  

 
Locução off 
Enfim, através de todas as disciplinas 
poderemos abordar questões ambientais. 
Com isso você estará ajudando os seus 
alunos a aplicar seus conhecimentos em 
práticas imediatas, de acordo com a 
realidade sócio-ambiental.  
Assim, promoveremos a mudança de 
mentalidade necessária para cumprirmos 
com o nosso dever de construir um 
mundo socialmente justo.  

 
Locução in 
Temos um belo trabalho a realizar. 
Então, vamos em frente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano americano 
 
 
 
 
 

 
 
Plano médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano americano 
 
Música e criança jogando globo terrestre. 
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Programa 2 – Ecossistema 
 

Locução Comentários sobre imagem e contexto 
do filme 

Locução in 
 
Olá, hoje vamos conhecer um pouco mais 
sobre o Brasil, examinado os principais 
ecossistemas do país, suas potencialidades, 
seus problemas ambientais. Mas antes, 
precisamos saber o que é um ecossistema:  
 
 
 
 
 
 
Locução in 
Ricardo Soaviski (Diretor de Ecossistemas 
do IBAMA) - Ecossistema significa um 
complexo dinâmico de populações 
vegetais, animais, microorganismos e seu 
meio inorgânico, interagindo como uma 
unidade funcional. 
 
Locução off 
No Brasil, existe uma grande quantidade 
de ecossistemas, como a floresta 
Amazônica, o Cerrado, a Mata Atlântica, o 
Pantanal, a Zona Costeira, a Caatinga e os 
Campos do Sul. 
 
Locução off 
Falar da Floresta Amazônica é falar de 
uma grande biodiversidade. 
 
Locução in 
Ricardo Soaviski (Diretor de Ecossistemas 
do IBAMA) - Diversidade biológica ou 
biodiversidade, significa a variedade de 
genótipos, espécies, populações, 
comunidades, ecossistemas, e processos 
ecológicos que existem em uma 
determinada região.  
 
Locução off 
As florestas úmidas da Amazônia são 
conhecidas por sua fantástica 
biodiversidade. Lá, podem se encontrar 
2500 espécies de árvores. A Amazônia 

Plano médio 

 
 
 
Depoimento gravado em um escritório. 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa mostrando os principais biomas 
brasileiros. 
 
 
 
 
 
Mapa mostrando a localização da Floresta 
Amazônica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
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Legal é uma enorme área de 
aproximadamente 15 milhões de 
quilômetros quadrados, compreendendo os 
estados do Amazonas, do Pará, Roraima, 
Rondônia, Acre, Tocantins e Amapá, e 
partes do Mato Grosso e Maranhão. Isto 
corresponde a 60% de todo o território 
nacional.  
 
Locução in 
Até a década de 60, a Amazônia era uma 
região praticamente intocada do Brasil. 
 
Locução off 
Em pouco mais de 20 anos, ela sofreu forte 
degradação ambiental, produzida por 
mineração, queimadas, instalação de 
hidroelétrica, garimpos, exploração 
predatória de madeiras, agroindústria e a 
colonização desordenada. O resultante 
dessas ações são a perda do patrimônio 
genético, erosão, compactação do solo, 
poluição das águas, extinção de espécies 
animais e vegetais, enfim, uma lista 
indesejável de graves problemas. 
 
Locução off 
O cerrado brasileiro ocupa cerca de 25% 
do território nacional e está distribuído 
principalmente na região centro – oeste, 
fazendo fronteira com outros tipos de 
vegetação, ou mesmo integrando-os, 
configurando em foram de pequenas 
manchas. Dessa forma, encontramos 
cerrado dentro da Floresta Amazônica, por 
exemplo, e a grande diversidade de vida 
está no fato de alí existirem nascentes que 
fazem parte das três grandes bacias 
hidrográficas brasileiras:  Amazônica, do 
Paraná e de São Francisco. Apesar de 
possuir uma grande variedade de espécies e 
de ambientes, o cerrado é hoje o 
ecossistema brasileiro mais ameaçado. Esta 
ameaça se dá pela rápida e intensa 
ocupação humana, criando novas cidades, 
instalando grandes fazendas de criação de 
gado e monoculturas, como a de arroz e 
soja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano médio 
 
 
 
Imagens seguidas das degradações 
ambientais citadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa do Brasil mostrando o cerrado. 
 
 
 
 
 
Imagens dos locais. 
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Locução off 
Antes da chegada dos colonizadores, a 
Mata Atlântica se estendia por toda a costa 
brasileira. Do Rio Grande do Norte ao Rio 
Grande do Sul, ao longo das encostas e 
serras da costa atlântica. E daí o seu nome, 
Mata Atlântica. Hoje, está reduzida a 
apenas 7% de sua área original. Em alguns 
centros remanescente de florestas, os níveis 
de biodiversidade são considerados os 
maiores do planeta. Em contraste com essa 
exuberância de fauna e flora, mais de 70% 
da população brasileira vive na região de 
Mata Atlântica.  
 
 
 
Locução off 
A floresta sedia ainda os grandes polos 
industriais, petroleiros e portuários do 
Brasil. Várias espécies de árvores são 
encontradas nesse cenário, como o pau-
brasil, o pinheiro do pantanal, o cedro, as 
figueiras, os ipês e a brauna. A maior parte 
das espécies dos animais brasileiros 
ameaçados de extinção são originários da 
Mata Atlântica, como os mico leões, a 
lontra, a onça pintada, o tatu canastra, e a 
arara azul pequena.  

 
Locução off 
O Pantanal é um dos mais valiosos 
patrimônios naturais do Brasil. Maior área 
úmida continental do planeta. 140.000 km² 
em território brasileiro, destaca-se pela 
riqueza da fauna, onde dividem espaço 650 
espécies de aves, 80 de mamíferos, 270 de 
peixes e 50 de répteis. As chuvas fortes são 
comuns no Pantanal. Os terrenos, quase 
sempre planos, são alagados 
periodicamente por inúmeros córregos e 
vazantes, entermediados de lagoas e leques 
aluviais. O garimpo, onde o mercúrio polui 
a água, a pesca predatória que desrespeita 
as fases de desova, a urbanização, o 
turismo desordenado  e a agroindústria que 
desmata e faz uso abusivo de agrotóxico 
são os principais inimigos do pantanal.  

 
 

 

 
 

 
 
Imagens em seqüência acompanham o 
áudio: pólos industriais, árvores e animais 
citados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa seguido de imagens da região e de 
atividades predatórias. 
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Locução in 
O Brasil possui uma linha contínua de 
Costa Atlântica de 8.000 Km de extensão, 
uma das maiores do mundo. Ao longo 
dessa faixa litorânea é possível identificar 
uma grande diversidade de paisagens, 
como dunas, ilhas, recifes, costões 
rochosos, baias, estuários, brejos e falésias. 
A integridade ecológica da costa brasileira 
é transformada pelos grandes centros 
urbanos, pela especulação imobiliária sem 
planejamento, pela poluição e pelo enorme 
fluxo de turistas. A ocupação predatória 
vem ocasionando a devastação das 
vegetações nativas o que leva, entre outras 
coisas, a movimentação de dunas e até ao 
desabamento de morros. 

 
Locução off 
 O aterro dos manguezais, por exemplo, 
coloca em perigo espécies de animais e 
vegetais, além de destruir um importante 
filtro das impurezas lançadas na água. As 
raízes parcialmente submersas das árvores 
do mangue espalham-se sobre a água para 
reter sedimentos e evitar que eles escoem 
para o mar. Alguns mangues estão situados 
entre a terra e o mar formando um estuário 
para a reprodução de peixes. Outra ação 
danosa é o lançamento de esgoto no mar 
sem qualquer tratamento.  

 
Locução off 
Na língua indígena, caatinga quer dizer 
mata branca. Quando chega o mês de 
agosto, o Sol forte e a alta temperatura do 
solo aceleram a evaporação das águas. 
Rios e lagos nos seus trechos mais estreitos 
secam totalmente. As árvores e arbustos 
raquíticos, cheios de espinhos têm um 
aspecto triste e desolador. Quando chega o 
verão, as chuvas encharcam a terra e o 
verde toma conta da região. As plantas 
ganham vida e a fauna volta a engordar, 
como a ararinha azul, o sapo cururu, a 
cotia, a asa branca, o gambá, o preá e o tatu 
peba.  As espécies mais abundantes na 
flora são a arueira, a baraúna, o mandacaru, 

 
 
 
Plano médio. 
 
 
 
 
Imagens das paisagens acompanham o 
áudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens de destruição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens no verão e no inverno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens de cada animal e planta citado. 
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o chique-chique e o juazeiro, uma das 
poucas que não perdem suas folhas durante 
a seca.  

 
Locução off 
A caatinga distribui-se pelos estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, 
sudeste do Piauí, e norte de Minas Gerais.  
 
Locução off 
Quando não chove, o homem do sertão e 
sua família sofrem muito. Precisam 
caminhar quilômetros em busca da água 
dos açudes. A irregularidade climática é 
um dos fatores que mais interferem na vida 
do sertanejo. Os tradicionais açudes, 
construídos sem rigor técnico e 
desrespeitando o ecossistema, os 
agrotóxicos utilizados na lavoura e as 
grandes fazendas de gado transformaram a 
caatinga numa região mais difícil ainda de 
se habitar e produzir. 

 
Outros ambientes caracterizam a paisagem 
brasileira como os campos e campinas. 
Eles são encontrados no Rio Grande do 
Sul, Roraima, Ilhas do Bananal e de 
Marajó, e em manchas em lugares altos do 
Amazônia. Nos campos do Rio Grande do 
Sul, denominados pampas, o clima é 
ameno e o solo fértil. A junção desses dois 
fatores favoreceu a colonização acelerada 
neste último século, principalmente por 
imigrantes europeus que alcançaram altos 
índices de produtividade na região.  Os 
pampas sofreram grande desgaste por 
causa das práticas agropecuárias indevidas. 
O pisoteio do gado junto ao cultivo 
intensivo de soja provocaram a diminuição 
da fertilidade e o processo de erosão dos 
solos. O Rio Grande do Sul tem um triste 
exemplo de um dos mais fortes processos 
de desertificação do país.  

 
Locução in 
Para respeitarmos alguma coisa, 
precisamos primeiramente conhecê-la. Que 
tal fazer uma experiência de 
reconhecimento do ecossistema onde você 

 
 
 
 
 
Mapa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano médio 
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mora? Observe atentamente a fauna e a 
flora ao seu redor. Vejam como se 
comportam os lagartos, os pardais e as 
formigas. Como se alimentam, se 
reproduzem, se defendem e atacam. 
Pesquise em bibliotecas, converse com um 
antigo morador da sua vizinhança. Ele 
certamente terá muito que contar sobre as 
plantas e os animais da sua região.  

 
Diante da ameaça de tanta destruição da 
natureza, é indispensável preservar o que 
ainda resta. 

 
Música 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano americano. 

 
 

Programa 3 – Energia, energia 
 
Locução Comentários sobre imagem e contexto 

do filme 
 
Locução in  
 
Todo o mundo moderno precisa de energia.  

 
A maior parte das atividades que mantém a 
vida no planeta hoje dependem de energia.   

 
Mas afinal, o que é energia? 

  
 
Sivaldo Gambá (Professor de Física) – 
Energia é a capacidade de criar trabalho, 
produzir trabalho. O ser humano por 
exemplo só é capaz de trabalhar se ele 
ingerir alguma energia. É preciso um 
automóvel para andar estar com o tanque 
cheio. O tanque cheio é energia em 
potencial, pronta para queimar e virar 
movimento. Só pra se ter uma idéia de 
como é um motor potente, um motor mais 
energético, um grande motor ele é muito 
potente quando ele queima muita energia 
em pouco tempo. A energia elétrica é a 
energia mais nobre e mais rica que o ser 
humano governa. Essa energia a gente a 
transforma em todas as outras energias, por 
exemplo, a gente consegue aquecer a água 

Plano americano 
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que toma banho, congelar o alimento para 
não perder, consegue aquecer o alimento, 
consegue aquecer ambiente internos de 
casa, se transformar em imagens na nossa 
televisão, som no rádio. Por isso essa 
energia é a mais rica, a mais capaz, a mais 
nobre.  
 
Locução off (professor) 
O calor do Sol é a energia mais utilizada 
pelo homem e pela natureza no planeta 
Terra. Essa energia viaja do Sol até o 
planeta em cerca de 500 segundos, ela vem 
em forma de uma luz que aquece todo esse 
planeta e permite ao ser humano viver aqui 
e as plantas realizar fotossíntese.  
O conceito de energia significa capacidade 
de produzir trabalho. Energia, força, 
potência, tudo são conceitos interativos, 
são conceitos dependentes um do outro. 
Todo mundo precisa de energia. Uma 
sociedade é muito desenvolvida é quando 
consome muita energia. Sem energia não 
há vida neste planeta.   
 
Locução in (professor) 
Pode se extrair energia a partir da lenha, do 
carvão, do álcool, do vento, do Sol, do 
petróleo, do urânio, enfim, de diversas 
formas. Inclusive dos vegetais. Exemplo, a 
mandioca e a cana de açúcar são chamadas 
de biomassa. A energia que usamos nas 
indústrias, em nossas casas e no nosso dia 
a dia, em geral é principalmente de origem 
fóssil, como o petróleo, que atua como 
combustível para os motores, e a elétrica, 
em sua maior parte, é vinda de usinas 
hidroelétricas.  
 
Música 
 Locução off 
As usinas hidroelétricas são feitas com o 
represamento da água dos rios. Para 
construir uma usina como a de Tucuruí, no 
Pará, foi alagada uma área de 2430 km², 
formando um lago de 170 kilometros de 
extensão. Um lago assim imunda florestas 
e a água do rio fica mais ácida e com 
pouco oxigênio. Nem todos os animais da 
região são resgatados e proliferam 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem do Pôr-do-Sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens de usina hidroelétricas do Brasil. 
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mosquitos e diversos insetos, que podem 
causar doenças. Além disso, sítios 
históricos e arqueológicos e monumentos 
naturais como o Sete quedas foram 
submersos por causa da construção da 
usina de Itaipu, no Paraná. 
 
Locução in 
Todo esse esforço para gerar energia tem 
um grande inimigo - o desperdício. Por 
desconhecimento ou falta de atenção as 
pessoas em geral gastam muito mais do 
que precisam. 
 
Observe ao redor, sua casa, sua escola, seu 
trabalho. Muitas vezes as lâmpadas ficam 
acesas com a sala vazia. A TV fica ligada 
sem ninguém para assistir. Muitos banhos 
duram mais do que os seis minutos 
necessários para se fazer a higiene 
completa. Os carros mal regulados 
circulam pelas ruas. O fogão fica aceso a 
toa.  
 
Locução in 
Precisamos mudar esses hábitos 
urgentemente. 
Observe também os aparelhos que gastam 
mais energia, lembrando que quanto maior 
a potência, maior o gasto.  
 
Locução off 
O chuveiro na posição inverno, por 
exemplo, tem 3200 watts de potência. 
Cinco banhos diários de 8 minutos nesse 
chuveiro equivalem a um gasto de duas 
geladeiras de 150 watts de potência durante 
todo o mês. Se estivesse na posição verão 
estaria economizando 30 % de energia 
elétrica. Todo desperdício de energia, além 
de contribuir com a crise do sistema se 
apresenta a cada um de maneira bastante 
direta – a conta que você recebe todo mês. 
 
Locução off 
Atualmente, o desperdício de energia 
elétrica nas residências em um ano 
equivale a 34 milhões de reais. Com esse 
dinheiro poderia se comprar nada menos 
do que 47 mil geladeiras duplex. Já com os 
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desperdícios causados pelos 
estabelecimentos comerciais, um total de 
77 milhões de reais, seria possível comprar 
28800 microcomputadores. 
 
Locução in 
A energia é um bem caro e vem de fontes 
limitadas.  
 
Locução off 
Diversos centros de pesquisa ao redor do 
mundo investem estudos em fontes 
alternativas de energia, pois as que usamos 
hoje, além de afetarem drasticamente o 
meio ambiente, estão se esgotando.  
Cientistas e pesquisadores se dedicam a 
estudar os fenômenos da natureza 
buscando ali fontes de energia mais barata, 
mais limpas e renováveis. Sabe-se por 
exemplo que é possível extrair energia dos 
ventos, do Sol e das ondas do mar. Como 
elas são pouco conhecidas e utilizadas, 
ainda custam mais caro que as fontes 
tradicionais.  
 
Mas esse quadro está mudando. A meta 
dos pesquisadores é trazer o nível de 
produção de energia dessas fontes para um 
nível que dê pra atender as crescentes 
necessidades das nações.  
 
 
José Alcioly (Físico)  – Muito se fala hoje 
em crise de energia, se fala em se 
aproveitar de maneira mais racional essa 
energia e então aí se lembra de certos 
equipamentos que podem ser produzidos 
para converter essa energia solar, que é 
uma onda eletromagnética que chega na 
Terra, converter isso em outro tipo de 
energia, por exemplo, energia elétrica. 
 
Demian Topel (diretor heliodinâmico) - O 
Brasil é um dos quatro países que domina o 
ciclo completo de produção de células 
solares, e é o único país em 
desenvolvimento que detém essa 
tecnologia, o que é muito importante 
porque energia solar está ligada ao 
desenvolvimento sustentável, porque é 
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uma energia limpa, que não polui e o custo 
ambiental de instalação de programas de 
energia solar é zero, ou seja, não se devasta 
matas, não precisa inundar área nenhuma e 
a vida útil desse sistema é de acima de 20 
anos. Mas há outras formas de energia, por 
exemplo, a biomassa.  
 
 
José Alcioly (Físico)  - A biomassa é uma 
coisa fantástica também. Só pra ter idéia 
150 bilhões de toneladas por ano são 
produzidas pelas bandas de biomassa, que 
pode ser convertida em energia. E o Brasil 
está na frente de outros países nessa 
conversão de biomassa em energia. 
Quando acabar a energia do petróleo e a 
eletricidade produzida por rios, a 
hidroeletricidade, já chegou fora do Brasil, 
já chegou na Europa, nos Estados Unidos, 
ao limite máximo. Não se pode produzir 
mais eletricidade. Já usaram tudo, não tem 
mais o que aproveitar. No Brasil ainda 
pode ser duplicado, mas no mundo como 
um todo não pode. Então chega a um ponto 
em que essa coisa desenfreada de 
consumismo no mundo inteiro que todo 
mundo quer consumir mais e tem alguns 
povos que são tão pobres que precisam 
consumir mais pra ter um pouco de 
conforto, então vai ser necessário produzir 
mais eletricidade. Então, ou você usa 
energia nuclear, que gera muita 
contestação em relação a isso, chega ao 
ponto que a gente vai ter que produzir 
eletricidade de algum lugar. E nós temos 
essa coisa fantástica, que eu já disse dez 
vezes que é fantástica, porque é mesmo, 
que é o Sol. 
 
 
Locução in 
E como disse Platão, pensador grego, tente 
mover o mundo. O primeiro passo será 
mover a si mesmo. 
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Programa 4 – Água, dona da vida 
 

Locução Comentários sobre imagem e contexto do 
filme 

Locução off 
 
Olhando assim dá até pra pensar que 
nosso planeta devia se chamar água. 
 
Locução in 
O Planeta Terra tem 70% de sua 
superfície coberta por água. Mesmo 
assim, vivemos um quadro preocupante: 
97,3% são de água salgada, os mares e 
oceanos; 2,7% estão congelados nas 
geleiras. Restam somente 0,63% de água 
doce, ou seja, menos de 1 %.  
 
 
 
 
 
 
Locução off 
Mas apenas 0,26% estão ao alcance do 
homem, para beber, cozinhar e plantar, 
pois o restante está debaixo da superfície 
da Terra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locução off 
Quando vemos a torneira com água 
jorrando pensamos que ela estará sempre 
ali, que nunca vai acabar e que podemos 
usá-la sem nenhuma preocupação não é 
mesmo.  
 
Locução in 
Isso é um engano. A água é um recurso 
natural limitado. Cada dia que passa está 
ficando mais escasso. Um dos principais 
problemas é que existe uma quantidade 
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disponível de água que a princípio não 
vai mudar. O que muda é o número de 
pessoas para consumir esta mesma 
quantidade de água.  
 
Locução off 
É como se fosse um bolo. Imagine que 
você fez um bolo de aniversário para dez 
pessoas. Se uma só pessoa for a sua festa 
vai ter muito bolo. Se dez pessoas 
aparecerem será o suficiente para todos 
comerem bem. Mas vamos imaginar que 
mais dez pessoas apareceram de surpresa, 
aí já são vinte pessoas para comer um 
bolo que era para dez. O que fazer? Neste 
caso devemos todos comer um pedaço de 
bolo menor.  
 
Locução in 

Dessa forma, corremos o sério risco de 
não haver água suficiente para atender as 
necessidades de todos.  
 
Locução off 
No Brasil a situação é delicada, apesar de 
estar no país 8% da água doce superficial 
do mundo. A maior parte da água 
disponível para o uso em nosso país, 
cerca de 19% está concentrada nas 
regiões norte e centro-oeste, onde só 
vivem 14,5% dos brasileiros, que 
precisam apenas de 9,2% da demanda 
hídrica no país. Os 11% restante se 
distribuem nas regiões Nordeste, Sul e 
Sudeste, onde estão localizados 85% da 
população e 90,8% da demanda de água 
no Brasil.  
Nas bacias do rio Doce, em Paraíba do 
Sul, e no Jequitinhonha, por exemplo, a 
água disponível para cada pessoa é hoje 
menos da metade da água que existia a 
50 anos.  
 
Locução in 
Mas não é só o aumento da população 
que ameaça os recursos hídricos. O 
desmatamento, queimadas e poluição são 
inimigos mortais das nascentes e dos rios.  
 
Locução off 
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Alguns afluentes do rio São Francisco, 
por exemplo, já secaram por falta de 
cuidados. Um rio ou afluente, que é como 
um braço do rio, seca, na maioria das 
vezes por causa do desmatamento das 
suas nascentes, ou por ocupações 
indevidas, tais como invasões e 
assentamentos. Você sabia que para se 
produzir um quilo de pão gastam-se, da 
plantação ao do trigo até a padaria, mil 
litros de água?  
 
Locução in 
A água é tão fundamental para a vida que 
há quem afirme que no século XXI as 
guerras não serão por petróleo ou por 
qualquer outra riqueza, mas, pela água. 
Vejamos alguns dados sobre os países em 
desenvolvimento: 
 
Locução off 
10 milhões de pessoas morrem por ano 
por doenças que seriam evitadas se a 
água fosse tratada; 70 % dos pobres não 
tem água tratada e 80% estão sem rede de 
esgoto.  
 
Locução in 
Como se não bastasse, muita gente 
desperdiça água por pura falta de 
conhecimento.  
 
Locução off 
O Brasil é um dos campeões mundiais, 
com desperdício estimado em 40%. Isto 
representa um prejuízo de um bilhão de 
reais por ano. Uma torneira apenas 
gotejando representa um desperdício de 
46 litros por dia. Se ela estiver 
derramando um filete de água o prejuízo 
é de 180 a 700 litros de água por dia.  
 
Locução in 
A boa notícia é que no Brasil e no mundo 
várias pessoas e instituições já 
despertaram para o problema da água e 
estão se mobilizando.  
 
 
Locução off 

 
Imagens de rios secos. 
 
 
 
 
 
 
Esquemas 
 
 
 
 
Plano americano 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação de vários esquemas sobre o que 
está sendo falado. 
 
 
 
 
 
Close 

 
 
 
 
Esquemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano médio 



 240

Está nascendo no Brasil o Movimento de 
Cidadania pelas Águas, coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente. A idéia do 
movimento é não ser mais um órgão do 
governo, mas reunir todo mundo: 
cidadãos, governo e organizações não 
governamentais para estimular reflexões 
e ações sobre a água. 

 
Fernando Antônio Rodrigues – Secretaria 
de Recursos Hídricos do Ministério do 
Meio Ambiente-  
A partir do momento  que o governo 
constata que a água é um bem público e 
que todo mundo tem que cuidar dela e 
que o próprio governo não daria conta de 
cuidar sozinho dessa água, o governo 
convoca os cidadãos através desse 
movimento de cidadania pelas águas para 
que eles cuidem cada um no seu 
município, na sua região, cuide do seu 
rio, cuide do seu córrego, cuide da sua 
lagoa, enfim tenha todo o cuidado para 
que a gente possa devolver essa água 
para a natureza limpa e saudável.  
 
Locução off 
As escolas de Brasília também se 
mobilizaram para a importância da água. 
Elas querem ajudar a mudar essa história 
toda de sujeira em nossas águas. Trata-se 
do projeto amigos dos mananciais.  
 
Isabel Cristina (CAESB) - O projeto 
amigo dos mananciais consiste em 
conscientizar as crianças sobre o uso da 
água. Nós sabemos que o racionamento 
da água está enorme e por isso nós temos 
que trabalhar com as crianças. Esse 
trabalho é realizado em convênio com a 
CAESB que nos fornece todo o material 
necessário para o trabalho ser feito, e ele 
é feito em três etapas: 
 a primeira etapa a criança vem no 
manancial, que é a origem da água, né, 
depois ele vai na Casa da Água, que é na 
escola da natureza, lá no parque da 
cidade, e vai ver lá como funciona a 
questão de economia. 
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Locução off 
Você que está em Belém, Macapá, 
Oricuri, Caxias do Sul, ou qualquer parte 
do Brasil, você pode muito bem copiar 
essa idéia. Procure a companhia de água 
e esgoto do seu estado  ou cidade ou 
mesmo o Centro de Referência do 
movimento de cidadania pelas águas. 
Quem sabe alguém pode ir na sua escola, 
bairro ou igreja falar sobre esse assunto 
tão importante.  
 
Locução in 
Lembre-se, foi na água, há bilhões de 
anos, que a vida surgiu no planeta Terra, 
e até hoje, sem água, ela seria impossível 
de existir.  
 
Música 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio em plano médio e termina em close 
 
 
 

 
 

Programa 5 – Lixo é luxo 

 
Locução Comentários sobre imagem e contexto 

do filme 
 
Locução in 
Esse poema foi escrito na década de 50 
pelo poeta Augusto de Campos um dos 
fundadores de um movimento chamado 
concretismo. Em 1956 a poesia concreta 
propunha um poema objeto. O poema usa 
outros recursos que não apenas a palavra. 
Aqui, a palavra luxo constrói a palavra 
lixo. Isso é poesia concreta. O importante 
disso pra nós é que essa poesia nos inspira 
a pensar. Ele sugere dois pontos 
fundamentais: primeiro é que o lixo vem 
do luxo, isto é, o luxo constrói o lixo. Isso 
faz sentido, afinal, quantas coisas 
compramos que acabam no lixo.  
 
Locução in 
Se compramos leite, jogamos o saquinho 
no lixo.  Se compramos sabão, de novo a 
embalagem vai para o lixo. O pior é que 
parece sem solução. Como poderemos 
deixar de comprar sabão ou leite? E não dá 
pra comprar sem as embalagens. 

Primeiramente aparece o poema na tela e 
depois entra a apresentadora com o poema 
ao fundo. 
 

 
 
 
 
Close 
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Realmente as embalagens são um 
problema sério. O destino delas é o lixo. 
As embalagens representam em média 
metade do volume de lixo em cada 
município. Vendo assim parece que o 
problema não tem solução. Mas tem. E esta 
solução está relacionada a um outro ponto 
que o poema sugere. Sendo assim, o que 
também podemos entender é que o lixo 
pode ser luxo. Por exemplo, quem diria 
que com um pouquinho de criatividade e 
uma tesoura esta garrafa de refrigerante 
viraria este porta lápis. Porém, mesmo o 
lixo podendo ser transformado em luxo, ele 
é um problema sério. O homem produz em 
média de meio a um quilo por dia. Isto 
quer dizer que em um mês teremos 30 
quilos de lixo para cada habitante. Além 
disso, o lixo mal acondicionado atrai 
animais que causam doenças graves, como 
a cólera e a leptospirose.  
 
Locução off 
O péssimo hábito de alguns moradores de 
jogarem lixo nos rios e córregos é uma das 
causas das inundações que as  cidades 
sofrem quando chove muito. Queimar o 
lixo não é uma boa solução, pois polui o ar. 
 
Locução in 
A verdade é que o lixo na maioria das 
vezes causa muitos problemas.  O que 
fazer então? É  impossível deixar de 
produzir lixo. Mas, precisamos trata-lo de 
forma diferente para amenizar os 
problemas por ele causados. Para que isso 
aconteça da melhor maneira possível, 
precisamos pensar melhor sobre o lixo.  
Afinal, o lixo só será útil quando 
colocarmos essa idéia na cabeça.  
 
Locução off 
Possivelmente quando você coloca seu lixo 
na lixeira nem imagina onde ele vai parar. 
Pois bem, o lixo simplesmente não 
desaparece. É preciso fazer alguma coisa 
com ele. E essa alguma coisa a ser feita se 
chama gerência de lixo.  
 
Locução in 
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Você já experimentou fazer uma pesquisa 
para descobrir como a sua cidade trata o 
lixo. Onde ele é colocado. Se ele é 
queimado ou  enterrado.  
 
Locução in 
Para começar nossa pesquisa, vamos 
entender como o lixo pode ser classificado.  
Existe o lixo orgânico, que são todos os 
restos de comida, cascas de legumes e 
verduras, galhos e folhas. É o lixo 
molhado. O lixo inorgânico é composto de 
plásticos, vidros, metais, papel e papelão. É 
o chamado lixo seco. O lixo tóxico são 
tintas, solventes, pilhas, substâncias e 
produtos venenosos. E o lixo hospitalar 
compõem-se dos medicamentos, curativos, 
matérias usadas em hospitais e postos de 
saúde. Parte do lixo orgânico e inorgânico 
pode ser recuperado e utilizado como 
recurso secundário. Essa reutilização se 
chama reciclagem.  
Nesse processo, o homem imita a natureza, 
ou seja, recicla.  
 
Locução off 
A importância da reciclagem é que assim 
poupamos os recursos primários. Por 
exemplo, se todos os jornais de São Paulo 
fossem reciclados diariamente poderiam 
ser poupados 1700 árvores. 
A reciclagem é a utilização do lixo para 
outros e melhores fins. Ela significa 
economia de energia na fabricação de 
produtos de consumo. E economiza 
também água, matérias primas e reduz a 
poluição do ar e água. Sem dúvida, a 
reciclagem é o melhor caminho do lixo. 
Mas não é o único. Mesmo porque, nem 
todo o lixo pode ser reciclado.  
 
Locução in 
Outros processos de gerenciamento do lixo 
são o depósito e a incineração.  
 
Locução off 
Os depósitos destinam-se basicamente a 
deixar o lixo a céu aberto.  Infelizmente é 
largamente usado nas cidades brasileiras. 
Se deixa-lo a céu aberto, sem o cuidado 

Plano americano 
 
 
 
 
 
Apresentadora em plano médio vai 
mostrando vários tipos de lixo e ensina a 
colocar nas latas de cores apropriadas. 
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devido, como na maioria das vezes  
acontece no Brasil, os depósitos são as 
causas de doenças sérias que afetam os 
moradores que vivem nas redondezas. 
Além da poluição do ar e do odor. Os 
dejetos de animais, por exemplo, deixados 
a toa nos depósitos, são na verdade focos 
de doenças, pois estimulam a procriação de 
ratos e insetos, que são os agentes 
causadores da cólera e da leptospirose. 
Dejetos animais como da galinha e do gado 
podem virar um rico adubo para agricultura 
se foram tratados para isso. A incineração 
também, se não for bem cuidada pode 
causar sérias complicações, poluindo o ar 
com gases tóxicos. 

 
 
Locução off 
É por tudo isso que a reciclagem e o 
reaproveitamento são as melhores saídas 
para o lixo. Reciclar significa mudar a 
maneira de pensar. Significa encarar o 
plástico, os metais e o lixo orgânico não 
mais como simplesmente lixo, mas como 
material que pode ser reaproveitado. Por 
isso é que a coleta seletiva é tão 
importante. Coleta seletiva é separar o lixo 
em latas e depósitos diferentes para 
facilitar a reciclagem.  

 
Locução off 
A escola é um bom lugar para exercitar a 
reciclagem. Uma ótima idéia é montar em 
conjunto com a escola inteira um programa 
de reciclagem, partindo da separação do 
lixo. Conversar mesmo juntado 
professores, direção, pais e alunos, como 
isso pode ser feito e principalmente, para 
que. O primeiro passo será passar para os 
alunos a importância da reciclagem, e 
principalmente como ela poderá ser 
aplicada perfeitamente no dia a dia da 
escola. 
 
Artesão(não identificado pelo nome) - O 
lixo na rua ele não tem sentido né. E aí eu 
passei a pegá-lo e aproveita-lo. Aproveito 
vários materiais: lata, tampa de garrafa, 
material alternativo que eu uso no meu 
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trabalho. As pessoas não têm consciência 
de que a rua faz parte da vida delas e aí 
elas pegam, comem a banana e jogam a 
casca pela janela, né. Falta de consciência 
porque a rua também faz parte da nossa 
vida, do lar, da cidade inteira. 
 
Locução in 
 A utilização da sucata afeta todos aqueles 
que usam e aumenta o interesse e o 
rendimento tanto do professor como do 
aluno. Viu como o lixo realmente pode ser 
luxo? Por isso é fundamental pesquisar 
como é o lixo do seu trabalho, da sua 
escola, da sua casa, do seu bairro. Estudar 
suas possibilidades e planejar junto com 
todos o que pode ser feito com ele. Aquela 
parte do lixo que realmente não pode ser 
reaproveitada será bem menor. É assim que 
o seu lixo deixa de ser um problema tão 
grande. Até a próxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano americano 
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Programa 6 – Saneamento 

 

Locução Comentários sobre imagem e contexto do 
filme 

 
Locução in 
É comum pensar que água é fácil. É só 
abrir uma torneira que ela está lá.  
Para as pessoas que tem água encanada 
em casa poucas sabem a trajetória dela 
até chegar na torneira. Acontece o 
mesmo com o esgoto. 

 
Locução off 
Muita gente pensa que é só apertar a 
descarga e pronto. Está tudo resolvido. 
Não é bem assim. É muito comum 
casas, chácaras e fazendas utilizarem 
fossas para receberem a água suja. Os 
dejetos que escorrem pelos ralos e vasos 
sanitários depois de atingirem as fossas 
podem pegar até o lençol freático, 
contaminando a água pura que serve a 
população.  
 
Locução in 
Se isso acontece a água não serve mais 
para o consumo humano. Você já parou 
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pra pensar na quantidade de sujeira que 
uma cidade joga pelos ralos e 
encanamentos?  
 
Locução off 
O escoamento de toda essa água que 
vem das pias, ralos fábricas e ruas 
chama-se esgoto. A água suja não pode 
simplesmente ser despejada nos rios, 
lagos e mares. Ela precisa ser tratada 
antes. O sistema de coleta e tratamento 
de esgoto, da água e do lixo recebe o 
nome de saneamento básico.  
 
Locução in 
É comum as pessoas não reconhecerem 
a fundamental importância de se ter o 
saneamento básico. Vamos ouvir agora 
um especialista no assunto: 

 
Luiz Carlos Baeta (jornalista) - 
Saneamento básico nós podemos definir 
como todas ações desenvolvidas desde o 
momento que você precisa coletar a 
água, para servir a população até que 
você trata e entrega em condições para a 
população.Então você coleta, você 
armazena, você trata.  Praticamente é o 
processo de coleta dos esgotos, levar 
para uma estação de tratamento, trata 
esses esgotos e depois dispõe esses 
esgotos de forma adequada. A 
importância do saneamento básico está 
diretamente relacionada com a 
qualidade de vida das pessoas. É 
impossível alguém ter saúde se não 
houver as ações de saneamento básico. 
Cerca de 80% das doenças que nós 
conhecemos são de veiculação hídrica. 
O que isso significa. Significa que elas 
são conduzidas pela água, são levadas 
de alguma forma pela água. Então 
quando a Organização Mundial de 
Saúde diz que 80% das doenças são 
relacionadas com a água, significa dizer 
que se nós temos ações de saneamento 
básico desenvolvidas em uma 
comunidade significa que nós podemos 
isolar 80% dessas doenças. As doenças 
que estão relacionadas com esse 
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processo são basicamente as verminoses 
e toda uma série de doenças que são 
causadas por bactérias e por isso que o 
universo é tão grande. Temos desde a 
diarréia que mata um número 
incalculável de pessoas nesse país a 
ações de diminuição da capacidade de 
vida das pessoas quando elas adquirem 
uma leischimaniose, quando elas 
adquirem uma esquistossomose. Enfim, 
são doenças que a gente pode olhar nos 
catálogos de parasitologia, nos livros 
médicos de parasitologia e ver que elas 
são evitáveis quando você tem água de 
boa qualidade e quando você tem 
tratamento dos esgotos.  

 
Locução off 
Em todo o Brasil, somente 40% da 
população é atendida por rede de coleta 
de esgoto. Do que é coletado, somente 
10% recebe tratamento. O restante... 
 
Locução in 
Esta situação se repete em todos os 
países em desenvolvimento da Azia, 
África, Américas do Sul e Central.   
 
Locução off 
Um bilhão e oitocentos milhões de 
pessoas, aproximadamente 43% das 
populações desses países sofrem com a 
falta de saneamento básico adequado. 
Na região Sudeste, a cada 100 mil 
habitantes 27 morrem vítimas de 
doenças infecciosas e parasitárias.  
 
Locução in 
Talvez seja uma boa idéia organizar 
uma reunião com a comunidade da sua 
cidade para se debater com relação ao 
esgoto e ao tratamento da água.  
Mas também existem soluções 
imediatas que não precisam do governo 
para serem implementadas. Muitas 
casas, chácaras e fazendas adotam o 
sistema de fossas sépticas. Mas cuidado. 
Se elas forem construídas fora dos 
padrões técnicos elas podem contaminar 
o rio e a água que lês servem. Vamos 
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aprender um pouco mais sobre isso: 
 

Dalila Brandão (SEMATEC) – As 
fossas sépticas com sumidouro é uma 
forma de tratamento onde não existem a 
coleta e tratamento convencional. É um 
tratamento de esgoto. Ela pode ser 
construída com anéis de concreto, 
também chamadas de manilhas, ou com 
cimento, areia e tijolos. Tijolos maciços 
pra fossa séptica e tijolos furados pro 
sumidouro. O custo de uma fossa 
séptica construída com tijolos e cimento 
está em torno de R$ 100,00. Você pode 
também construí-la com as manilhas, só 
que esse custo se eleva um pouco mais, 
porque requer o transporte e a aquisição 
dessas manilhas já prontas nas lojas 
especializadas.Nós também precisamos 
de tubos de PVC de 100 milímetros para 
a canalização desses esgotos. E os 
cuidados básicos para a construção da 
fossa séptica com sumidouro é que ela 
esteja localizada sempre ajuzante de 
qualquer fonte de abastecimento de água 
e a uma distância mínima de 2 metros e 
meio do lençol freático.  
 
Locução in 
Como vimos, o assunto saneamento é 
fundamental para a qualidade de vida. 
Sua ausência causa doenças e morte. Há 
muito que nós mesmos podemos fazer 
para melhorar nossa casa, nossa saúde e 
das nossas crianças. Mas, é preciso 
vontade e iniciativa. E então, vamos 
mudar nossas vidas pra melhor? 
 

 
 
Não fala o que significa a sigla SEMATEC. 
Mostram o processo de construção de fossas 
sépticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Close 

 
Programa 7 – Poluição: homens agentes da vida 

 
 

Locução Comentários sobre imagem e contexto 
do filme 

Locução off 
Quando falamos em meio ambiente, a 
primeira palavra que nos vem à cabeça é 
poluição. Não poderia ser diferente. Afinal, 
as diversas formas de poluição são o 
principal problema ambiental do mundo. 
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Isso porque toda a forma de poluição afeta 
nossa vida diretamente.  
 
Locução in 
Todas as coisas que existem no planeta 
estão interligadas. Quando respiramos, 
colocamos pra dentro do nosso corpo o que 
está no ar. Quando bebemos água, é a 
mesma coisa. Por isso se diz que o planeta 
funciona em ciclos.   Isso significa que 
cada um depende e influencia o outro, seja 
ser vivo ou não. E o que é mais importante: 
se algum elemento estiver poluído, sujo ou 
degradado, vai influenciar e prejudicar 
todos os outros que se relacionam com ele. 
Por isso, a poluição é um tema tão 
fundamental. Poluição, qualquer que seja 
ela, química, radioativa, sonora ou visual 
significa desrespeito por nós mesmos. A 
poluição química, por exemplo, os 
agrotóxicos e o mercúrio. O mercúrio é um 
grande problema na Amazônia, e em todo 
o lugar onde haja garimpos.  
 
Locução off  
O mercúrio é usado para separar o ouro dos 
outros sedimentos tirados dos rios. O 
mercúrio do rio causa contaminação e se 
acumula nos peixes. O mercúrio que 
contamina os peixes, também contamina os 
que dele se alimentaram. Populações 
inteiras que retiram dos rios da Amazônia 
o seu sustento, por exemplo, os índios 
kaiapós, são ameaçados pela contaminação 
do mercúrio. A contaminação causa 
doenças como diarréia, depressão, 
distúrbios visuais e infecção. A ação 
poluidora é sempre do homem. E também 
cabe ao homem evita-la. No caso dos 
garimpos, há uma saída: 

 
Prof. Antonio Barbosa (Químico) - a 
primeira alternativa para evitar a 
contaminação dos rios, principalmente os 
da Amazônia, os rios brasileiros com 
mercúrio usado em garimpo é o uso de 
reporta. Esse uso é um consenso entre os 
especialista. A reporta, nada mais é do que 
um pequeno equipamento em que o 
amalgama pode ser queimado. Amalgama 
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Imagens de rios poluídos e homens usando 
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é a liga entre mercúrio e ouro, pode ser 
queimado sem que o mercúrio vá pra 
atmosfera. E o mercúrio é condensado e, 
portanto, recuperado. Inclusive é uma 
solução em que o garimpeiro pode 
reutilizar o mercúrio. A segunda alternativa 
é a calha. Em alguns locais é utilizado o 
mercúrio nessa calha onde passa areia com 
ouro, onde vai ser recuperado o ouro. 
Nessa calha não pode ser colocado o 
mercúrio.  
 
Locução in 
Como vimos, tudo que afeta uma parte do 
planeta, por menor que seja, afeta também 
o planeta todo.  
 
Locução off 
A principal forma de poluição e também a 
mais conhecida é a atmosférica. Um dos 
principais poluentes é o dióxido de enxofre 
que sai das chaminés das fábricas. O 
dióxido de enxofre é um dos principais 
poluentes e pode fazer depois de um tempo 
a chuva virar ácida por causa da sua 
composição.  Os escapamentos dos 
automóveis também representam grande 
fonte poluidora nas cidades. Um carro 
quando gasta um litro de gasolina está 
também consumindo da atmosfera 17 litros 
de oxigênio. Imagine isso numa cidade 
como São Paulo. E não é a toa que eles 
lutam desesperadamente para reduzir a 
quantidade de carros nas ruas, fazendo 
inclusive rodízios. Durante aquele dia, os 
carros de determinadas placas não podem 
sair de casa. O que acontece é que os gases 
liberados pela queima de combustíveis 
fósseis, a gasolina dos carros por exemplo, 
retém os raios de sol, não deixando que 
eles voltem para o espaço. Resultado. Aqui 
em baixo fica super quente., podendo 
causar doenças como o câncer, 
nervosismo, e problemas respiratórios em 
seres humanos e animais. Esse é o 
chamado efeito estufa, que pode significar 
em um futuro próximo uma total  alteração  
da vida normal do planeta.  
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Locução off 
A cidade de Cubatão, em São Paulo, sabe 
muito bem quais são as conseqüências da 
poluição do ar. Pólo industrial do Brasil, 
Cubatão já recebeu o título de campeã 
mundial da poluição. O problema era tão 
grande que diariamente eram jogados no ar 
1 milhão de quilos de poluentes. Problemas 
de saúde eram constantes, afetando até os 
bebês. Muitos já nasciam mortos, com 
deficiências sérias no sistema nervoso. Mas 
agora a situação da cidade mudou. Em 
1984 começaram a ser instalados filtros nas 
fábricas e nos escapamentos dos carros 
para diminuir a poluição do ar. De lá pra cá 
não foram mais registrados estados de 
emergência por causa da poluição e a 
situação de saúde melhorou muito. 

 
Locução off 
Outro problema sério com a poluição do ar 
é a questão da camada de ozônio. A 
camada de ozônio protege a terra dos raios 
ultravioletas do Sol, muito prejudiciais à 
saúde.   Um tipo de gás chamado 
clorofluorcarbono, o CFC, faz um buraco 
nessa camada de ozônio. Pelo buraco, os 
raios solares chegam com toda a força no 
nosso corpo, o que pode causar câncer de 
pele. O CFC são produzidos pelas 
geladeiras, pelos aparelhos de ar 
condicionado, extintores de incêndio, etc. 
Já existe tecnologia que substitui o CFC 
nesses aparelhos, não prejudicando então a 
camada de ozônio. Mas nem todos os 
fabricantes fizeram a substituição.  

 
Locução off 
Como vimos, poluição significa atentado à 
própria saúde dos seres vivos. Dentro desse 
raciocínio devemos considerar as drogas, o 
álcool e principalmente o fumo como 
agentes poluidores. E poluidores da pior 
espécie, pois atingem diretamente o 
homem. As nossas ações vão determinar a 
qualidade de vida (de nós e os outros 
seres). O controle é fundamental.  

 
A Escola Estadual Marília de Dirceu, em 
Ouro Preto, Minas Gerais, parece que 

 
Imagem de Cubatão. 
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entendeu perfeitamente a nossa íntima 
relação com o que nos envolve. Vizinha de 
um rio, a escola não agüentava mais o mau 
cheiro e o risco constante de doenças. 
Assim, alunos e professores se 
mobilizaram. Estudaram o que poderia ser 
feito para despoluir o rio e programaram 
uma série de atividades que incluía teatro e 
produção de maquete. O resultado desse 
processo foi levado ao prefeito que iniciou 
no mesmo ano as obras de saneamento 
para despoluir o rio.  
 
Locução in 
O poder da escola e dos alunos veio no 
fundo do entendimento de que somos parte 
de um todo. Quem sabe disso não polui. 
Não joga lixo no chão e não joga lixo 
dentro do próprio corpo. Quem sabe disso, 
sabe o que é saúde e qualidade de vida.  

 
Locução in 
Como bem disse o chefe indígena de 
Seatle, em uma carta ao presidente dos 
Estados Unidos: todas as coisas estão 
interligadas. O que acontece à Terra, 
acontece aos filhos da Terra. Não foi o 
homem que teceu a teia da vida. Ele é 
apenas um dos seus fios. Tudo que se faz à 
trama, faz-se a si mesmo. Até a próxima. 
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Programa 8 – Solo: nosso sustento 

 

Locução Comentários sobre imagem e contexto 
do filme 

 
Locução in 
 
O lugar da Terra em que caminhamos, por 
onde passam carros e ônibus, onde fica a 
nossa casa, nossa escola e o campo em que 
jogamos futebol se constitui de uma casca 
bem fininha de nosso planeta chamada 
crosta terrestre.  
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Locução off 
A espessura dessa crosta é fina: cerca de 40 
Km. Quase nada, se compararmos com os 
6300 km que vão até o miolo da Terra. O 
solo é a camada ainda mais fina da crosta 
terrestre, medindo aproximadamente 60 cm. 
Ele é formado por rochas que se 
desintegraram e de matéria orgânica como 
restos de animais e vegetais. O solo é o que 
todos chamamos de chão, ou terra. É daí 
que a humanidade sempre tirou o seu 
sustento.  
As rochas são formadas por um conjunto de 
minerais ou apenas um único mineral 
consolidado. Um grãozinho de areia, por 
exemplo, é um mineral muito comum em 
nosso planeta chamado quartzo.   
Contam os livros de história que a 
civilização surgiu em uma região muito 
fértil situada entre os rios Eufrates e Chipre, 
no Oriente Médio. Outra civilização de 
grande importância para a nossa história, os 
egípcios, situada no meio de um enorme 
deserto, se desenvolveram no vale do rio 
Nilo, onde a Terra era fértil.  

 
Sinval Fernandes (Prof. de História) Por que 
essa fertilidade?  Todos os anos no mês de 
junho o rio Nilo transborda. Recebe uma 
quantidade muito grande de água em suas 
nascentes, e o pequeno leito do rio enche, 
transborda em uma imensa área. A partir de 
setembro, quando as águas começam a 
baixar, a sedimentação de vegetais se 
deposita nas suas margens deixando o solo 
preto, lodoso e fértil. É nesse momento que 
começa o trabalho dos camponeses, 
transformando a civilização numa das mais 
férteis e notáveis civilizações da antiguidade 
oriental.  
 
Locução in 
A Terra, assim como as florestas, as águas e 
os animais, é um ser vivo, que precisa de 
muitos cuidados senão morre. Muita gente 
ainda hoje acha que queimar é uma forma 
econômica rápida de preparar a terra para 
um novo plantio.  Isso é um terrível engano: 

 
Prof. Wenceslau Goedert (Prof. de 
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conservação do Solo) - as queimadas são 
práticas e se tornaram tradicionais 
principalmente nas áreas que fazem 
derrubada da mata para agricultura. As 
queimadas são utilizadas para limpeza do 
terreno. As conseqüências negativas são 
muito grandes para o ambiente. A queimada 
destrói a flora, destrói a fauna, prejudicam o 
solo e se não forem controladas 
devidamente podem se tornar um incêndio e 
se descontrolar, o que vai causar prejuízos à 
natureza, ao ambiente, à sociedade. 
Prejuízos incalculáveis. 

 
Locução in 
Infelizmente a queimada não é o único 
inimigo do solo. Existe por exemplo, a 
erosão.  

 
Prof. Wenceslau Goedert (Prof. de 
conservação do Solo) - Erosão é o arraste da 
camada superficial do solo e o seu 
transporte para outros locais. Algumas 
principais causas da erosão é a chuva, o 
excesso da água da chuva que escorre pelo 
solo e escorrendo carrega consigo camada 
superficial do solo, e o vento. As 
conseqüências da erosão eu dividiria em 
duas conseqüências: aquelas que correm 
dentro da propriedade agrícola e aquelas 
que vão ocorrer fora da propriedade 
agrícola. Então dentro da fazenda, da 
propriedade agrícola, a principal 
conseqüência é a perda do solo, 
principalmente da camada superficial que é 
rica em matéria orgânica, é onde nós 
colocamos a semente, o adubo, e isso tudo 
vai embora junto com a água da chuva. Fora 
das propriedades, e acho que essas são as 
mais importantes, é que essa água carrega 
partículas de solo. Então vai causar 
destruição de estradas, enchentes, vai 
diminuir a qualidade da água que as pessoas 
vão utilizar para consumir, vai ser de má 
qualidade. Enfim, vai causar uma série de 
danos ao meio ambiente. As principais 
formas de prevenção ou de controle, 
primeiro é manter a cobertura vegetal do 
solo, de modo a ter o solo coberto e 
protegido, porque aí a chuva quando cai não 
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impacta diretamente no solo, não destrói 
diretamente o solo. A segunda grande 
alternativa também utilizada seria as 
barreiras mecânicas, os tipo terraços, que 
diminuem a velocidade e a quantidade da 
água que correm rio abaixo. E a terceira 
seria criar condições para que a maioria da 
água da chuva penetre no solo e não escorra 
sobre o solo. 
 
Locução in 
Mas há também outras atividades do 
homem que ajudam no empobrecimento do 
solo como, por exemplo, agricultores fazem 
grandes plantações usando fertilizantes 
químicos em alta escala. 

 
Locução off 
Para combater as pragas que surgem em 
decorrência da monocultura, esses 
agricultores precisam usar pesticidas 
pesados. São os agrotóxicos. Os agrotóxicos 
causam doenças terríveis no agricultor que 
trabalha com ele e também em quem 
consome os alimentos. 

 
Locução off  
Na ânsia de produzir mais e mais, 
agricultores utilizam sistemas pesados de 
manuseio do solo. Isso somado a toda 
química nele depositada e a falta de cuidado 
e respeito com o ambiente em que se está 
trabalhando e vivendo, provocam um 
profundo desgaste do solo, tornando-o 
pobre em nutrientes e estéril em 
microorganismos. Essa situação leva anos 
para se reverter.  
 
Locução in 
No Rio Grande do Sul, técnicos do Instituto 
de Pesquisa em Recursos Naturais 
Renováveis, conseguiram reduzir entre 77 e 
94% as perdas por erosão.  
 
Locução off 
Um número crescente de agricultores tem se 
voltado para o método orgânico de 
produção, respeitando mais os ciclos da 
terra e da natureza, evitando o uso de 
pesticidas e produtos químicos, eles visam 
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mais a qualidade do que a quantidade.  
 

Cezar Luiz de Castro (Agricultor orgânico) 
- O que a gente utiliza para esse tipo de 
agricultura são os adubos naturais. A gente 
faz compostagem, a gente utiliza fosfato 
natural, utiliza cinza, utiliza húmus de 
minhoca, justamente porque são elementos 
da própria natureza. E o produto orgânico 
ele tem um valor nutricional superior. A 
qualidade biológica dele é infinitamente 
superior, do que um produto comum, 
aparentemente mais bonito, com químicos e 
venenos. Uma fruta ou uma hortaliça que é 
tratada com um químico ele estraga 
rapidamente. Já um produto orgânico a 
duração dele é muito maior. Isso tudo faz 
parte de um contexto de equilíbrio 
ecológico. Equilíbrio fundamental não só 
pra gente, pra nossos filhos nossos netos, o 
futuro da humanidade depende da gente.  

 
Homem.(não identificado) – O grande 
problema da plantação orgânica é você ter a 
certeza disso, né. Porque você olhando o 
produto é difícil você saber. Se você não 
tiver a certeza da procedência de repente 
você paga um pouco mais e compra um 
produto de igual ou pior qualidade. Seria 
interessante que pudesse ter na mesma 
forma que você tem uma associação de 
produtores, uma associação de 
consumidores para que uma coisa pudesse 
ajudar a outra, um mercado regularia o 
outro. A alimentação é onde você pode 
atuar de forma mais direta na sua vida.  
 
Locução off 
Está vendo! Ter uma vida saudável e 
harmoniosa está ao alcance de todos nós. 
Basta respeitar o ambiente em que vivemos 
e utilizar com sabedoria os recursos que a 
natureza nos oferece. A escolha entre uma 
vida saudável e longa ou uma artificial e 
empobrecida é de cada um de nós. Procure 
pesquisar a origem dos alimentos que você 
consome, se são produzidos com a 
utilização de agrotóxicos ou não. Até a 
próxima. 
 



 257

Programa 9 – O ambiente social 
 

Locução Comentários sobre imagem e contexto do 
filme 

Locução off 
 
Em todo o mundo, neste momento, 
indústrias deixam escapar gases 
poluentes pelas chaminés. Caminhões, 
ônibus e carros emitem monóxido de 
carbono. Pequenos agricultores buscam 
produzir mais e provocam queimadas 
nos campos. Já as grandes plantações 
provocam desmatamento, uso de 
agrotóxico e desgaste do solo. Na cidade, 
algumas pessoas moram e vivem do lixo.  
 
Locução in 
Enquanto uns têm tanto, outros têm tão 
pouco.  
 
Locução off 
É o que chamamos de má distribuição de 
renda. Em todo o mundo, mais de um 
milhão de pessoas vivem em estado de 
absoluta pobreza, ou seja, não tem 
comida suficiente, não tem saúde, nem 
casa decente para morar. No Brasil, 
milhões de pessoas vivem assim. E o 
pior, ao longo do tempo a distribuição 
desigual da riqueza só aumenta. Em 
1960 os 20% mais ricos da população 
mundial recebiam 30 vezes mais do que 
os 20 % mais pobres. Em 1991, os ricos 
ganhavam 61 vezes mais. O Brasil é um 
dos países do mundo com graves 
problemas de desigualdade social. Para o 
equilíbrio do meio ambiente, a má 
distribuição da riqueza é um dos 
problemas mais graves. Quando nem 
todos tem acesso aos serviços e bens, 
muitas pessoas ficam afastadas de uma 
vida de qualidade.  
 
Locução in 
É exatamente sobre qualidade de vida 
que vamos falar aqui. O que vemos 
atualmente é um mundo onde as pessoas 
consomem demais. Isso gera muita 
poluição e desarmonia.  

Música de suspense. 
 
Imagens de degradação ambiental conforme 
a locução. 
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Locução off 
Muitas pessoas que moram em favelas 
ou bairros muito pobres vivem sem 
saneamento, sem esgoto, sem serviço de 
coleta de lixo, e sem opções de lazer.  
 
Locução in 
Ao contrário do que muita gente pensa, 
assim como as florestas destruídas, os 
animais mortos, a poluição do ar, a falta 
de uma vida saudável também é 
desequilíbrio do meio ambiente, por que 
o meio ambiente somos nós.  
 
Locução off 
Estilos de vida tão diferentes geram 
problemas parecidos. Para ricos e 
pobres, no campo ou na cidade, a falta de 
uma vida de qualidade, com serviços de 
educação, transporte público, saúde, gera 
tensão, violência e doenças. Isso é um 
problema sócio ambiental. Tanto no 
campo como na cidade, há falta de 
educação e informação.  
 
Locução in 
Nos países ricos moram 26% das pessoas 
de todo o mundo. Mas essas pessoas 
consomem 80% da energia do planeta. 
Esses países também são os maiores 
responsáveis pela emissão de gás 
carbônico. Isso custa caro. 

 
Locução off 
Na Europa e nos Estados Unidos, não 
param de crescer os índices de doenças 
como obesidade, câncer, diabetes e 
doenças do coração. Esses países tem 
sérios problemas também com o lixo que 
produzem. Não sabem onde colocar as 
milhões de toneladas de papel, metal, 
vidro, plástico. Consomem muito mais 
do que conseguem processar. O que 
esses países produzem de poluição afeta 
cada pessoa diretamente. A emissão de 
gás CFC por exemplo, destrói a camada 
de ozônio responsável por filtrar os raios 
solares que chegam na Terra. Isso 
provoca doenças graves, como o câncer 

 
 
Imagens seguidas de pobreza, correria, 
poluição. 
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de pele. O uso corrente de carvão, óleo e 
petróleo contribuem para mudar o clima 
de nosso planeta causando o 
aquecimento de todo o mundo, pondo 
em risco ecossistemas como as geleiras 
dos pólos Norte e Sul e ameaça a vida na 
Terra.  
 
Locução in 
Países em desenvolvimento também 
geram poluição e degradação, como 
fábricas de automóveis, de aço, de 
eletrodomésticos.  
 
Locução off 
Tem ainda produções agrícolas que usam 
pesticidas e agrotóxicos. Tudo isso gera 
empregos, permite o país exportar bens e 
ter lucros. Mas tem implicações diretas 
no meio ambiente, na nossa vida todos 
os dias. Existe uma forma adequada de 
usarmos e ocuparmos o solo e termos 
nossas indústrias com menos poluição. 
Para todos os países, é importante 
continuar a crescer. Mas o 
desenvolvimento não pode implicar em 
destruição, como tem sido feito até hoje.  
 
Locução in 
As pessoas não agüentam mais fumaça, 
barulho, lixo. Por isso, precisamos 
encaminhar formas de gerar recursos, 
empregos e riqueza. Mas precisamos 
aprender a explorar a floresta sem 
destruir. Ter o lixo e saber recicla-lo. 
Reutilizar as latas, garrafas, papel, 
madeira, na cidade ou na zona rural. É 
assim que poderemos chegar ao 
desenvolvimento sustentável. Esse 
desenvolvimento só é possível se 
tivermos melhor distribuição de renda.  
 
Locução off 
Precisamos diminuir as diferenças, 
acabar com a miséria, permitir que todos 
vivam bem, em cidades limpas, com 
boas escolas, esgoto e água potável, 
serviços de saúde, segurança e transporte 
de qualidade para todos. Esses requisitos 
são indispensável para o pleno exercício 
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da cidadania.  
 
 
Locução off 
Cidadania é o conjunto de direitos e 
deveres que cada cidadão tem para com 
o estado e a sociedade. A 
impossibilidade de exercer esses direitos, 
resultante da fome somada à ignorância, 
impede as pessoas de participar das 
decisões que dizem respeito ao presente 
e ao futuro delas e de seus semelhantes. 
Num país democrático como o Brasil, as 
decisões sobre o presente e o futuro da 
sociedade são tomadas por políticos, que 
por sua vez são eleitos pelos membros da 
sociedade. As comunidades locais são a 
base do exercício da cidadania, que pode 
começar, por exemplo, pela coleta 
seletiva e reciclagem do lixo produzido 
em casa e vai até a cobrança aos 
prefeitos e governadores para usar o 
dinheiro público a serviço da maioria da 
população. É preciso exigir deles a 
execução de trabalhos como saneamento 
básico, tão necessário à saúde das 
pessoas. A canalização de esgotos é obra 
subterrânea, que ninguém vê. Organize-
se na sua rua, no seu bairro, no trabalho 
e escola. Através de sua associação você 
pode acompanhar o planejamento e os 
trabalhos de sua prefeitura. Assim, você 
pode se certificar se o dinheiro destinado 
à escola foi realmente aplicado, bem 
como o do hospital, do esgoto, enfim, 
tudo o que se refere à sua comunidade.  
 
Locução in 
Cada um de nós pode fazer sua parte.  
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Programa 10 – Horta 

 

Locução Comentários sobre a imagem e contexto 
do filme 

Locução in 
Saúde! Saúde! Quem é que vai querer 
saúde?  
 
Locução off 

 
Plano médio 
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O mundo produz hoje alimento suficiente 
para nutrir mais de duas vezes toda a 
humanidade. Mas tem gente passando 
fome. O Brasil é um dos maiores 
plantadores e colhedores de alimento do 
mundo. São 80 milhões de toneladas de 
produtos agrícolas por ano. O Brasil 
consome alguns desses produtos e exporta 
uma parte. Mas os alimentos são mal 
distribuídos e desperdiçados, e não 
chegam a toda a gente.  
Nas escolas, temos a merenda, que 
garante aos alunos pelo menos uma boa 
refeição por dia. Mas as crianças da 
escola da sua comunidade se alimentam 
bem? 
Os legumes, frutas e verduras são fonte de 
vitaminas indispensáveis. Por exemplo, a 
cenoura é importante fonte de vitamina A, 
que contribui para o bom funcionamento 
do organismo e auxilia no crescimento da 
criança.  A laranja, o limão e o caju tem 
vitamina C, importante para os dentes, os 
ossos e os músculos. Os legumes verdes, 
como o jiló e a abobrinha previnem 
contra o cansaço crônico. Nenhuma 
pessoa deveria ficar sem esses aliados da 
saúde, muito menos as crianças. Mas, 
infelizmente, muitas vezes não é isso que 
acontece.  
 
Locução in 
Em diversas escolas as crianças comem 
frutas, verduras e legumes na merenda. 
Muitas pessoas, porém, não tem esse 
hábito alimentar, dizendo que são 
produtos caros e difíceis de produzir. Isso 
não é verdade.  
 
Locução off 
Em todo o Brasil, comunidades e escolas 
em cidades ou em  zonas rurais, grandes 
ou pequenas, estão plantando sua própria 
horta. Isso mesmo! Com a ajuda de 
professores,  alunos, funcionários, pais de 
alunos e membros da comunidade estão 
descobrindo a importância e o prazer de 
fazer na escola pequenos canteiros com 
legumes, verduras e frutas, fáceis de 
plantar e colher e gostosas de comer. 
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Tudo é feito com simplicidade, em 
terrenos pequenos, com pequenos 
canteiros. E todo o trabalho na terra é 
feito pelas crianças, desde a preparação 
do solo até a colheita. Além das 
vantagens com a alimentação, mexer com 
a terra ajuda as crianças nas aulas de 
ciências naturais, matemática, português, 
estudos sociais. Enquanto plantam, 
estudam sobre a vida das plantas, o clima, 
quantidade de sementes e frutos que 
nascem nos canteiros, como se escrevem 
o nome das verduras, dos legumes, das 
frutas, de que país ou região se 
originaram, enfim, uma série de 
informações pertencentes às diversas 
disciplinas. E ainda aprendem que é 
possível plantar respeitando a vegetação 
original do lugar, o tempo em que uma 
pequena terra leva para se recuperar entre 
uma safra e outra, e como conter o ataque 
de pragas como pulgão e formiga, enfim, 
trata-se de noções de respeito à natureza.  
Outra vantagem de se trabalhar com horta 
é estimular o trabalho coletivo. Cada um 
leva o que puder. A pá, enxada, sementes, 
saquinhos de leite para colocar as mudas, 
ou só a disposição de ajudar.  

 
Renato Bravo (agricultor) - Adubo 
orgânico, a palavra já diz, é aquele adubo 
que provem de um organismo. Ele pode 
ter duas origens: a origem animal, através 
de estercos e sobras de animais, e de 
origem vegetal, que é tudo aquilo que 
sobra das árvores, das plantas. A 
importância da utilização da adubação 
orgânica na agricultura, é a mais relevante 
possível, por que se consegue produzir 
com ela um alimento de melhor qualidade 
e a custo bem mais barato. A 
compostagem é a busca do equilíbrio 
perfeito dos três reinos da natureza, a 
saber, o reino de origem animal, que são 
sobras e restos da natureza de origem 
animal, são os estercos, do reino vegetal, 
que são todas aquelas sobras de plantas e 
de vegetais, e do reino mineral, através, 
por exemplo, da pedra calcário. O 
encontro desses  elementos nos dá uma 
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compostagem ideal para se praticar a 
agricultura orgânica. Agora que vocês 
viram a compostagem, vocês sabem a 
importância de aproveitamento do seu 
lixo doméstico, do lixo da escola, de tudo 
aquilo para o benefício de vocês mesmos.  

 
Locução in 
Uma horta pode ser enriquecida com o 
plantio de um canteiro de ervas 
medicinais, plantas que a gente usa para 
curar doenças. Alho é bom para a gripe, 
ajuda nos problemas respiratórios como a 
bronquite, hortelã ajuda a digestão e é 
vermífugo. Quem tem uma horta, observa 
as plantas e cuida delas, com certeza fica 
muito mais sensível à questão do meio 
ambiente e da qualidade de vida. Nos 
lugares onde são desenvolvidos os 
projetos de horta e canteiros de plantas, os 
resultados mostram que as pessoas ficam 
tão encantadas com a experiência que a 
repetem em outros lugares, como no 
quintal de casa, em vasinhos nos 
apartamentos,  no trabalho, e terminam 
despertando em outras pessoas o gosto 
pelo verde, e o desejo de plantar. 
 
Locução in 
Saúde, saúde, quem que não vai querer 
uma vida muito mais legal?  
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ANEXO F 

 
Transcrição da conversa realizada no FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação – em 

07/07/2003 
 
Conversei com dois técnicos, sendo que uma (Técnica 1) é formada em História e Mestre em História e 
Cinema, e outro (Técnico 2) é graduado em Cinema.  Ambos fazem parte da equipe responsável por 
programas de educação a distância no Estado, incluindo a TV Escola. 
Obs. A gravação da fita ficou muito ruim, pois a sala era sujeita a muitos ruídos externos, o que dificultou 
ou impossibilitou a transcrição de muitos trechos da fita, registrados como (...). Algumas falas foram 
completadas com anotações que realizei durante a entrevista. 
 
 
Rosana – Primeiro eu queria saber se vocês estão trabalhando com isso desde o começo da TV Escola, 
desde 1996? 
Técnico 2: Eu estou trabalhando desde 1996, as datas precisas me fogem, mas desde o começo eu estou 
na equipe que fez o projeto para as escolas públicas do estado de São Paulo. Então, se eu pudesse eu 
colocava assim na linha do tempo desde o início da TV Escola, até um ponto que a gente pode estar 
falando hoje da fase do EDUCOM. E nós trabalhamos desde a implantação da compra das antenas 
parabólicas, do equipamento, implantação, até a participação de uma dupla por diretoria de ensino que 
ficaria encarregada da captação das imagens e disseminação de todas as formas dentro das diretorias. 
Então tem compra dos equipamentos, onde a gente fez a orientação desde o tipo da antena parabólica a 
ser comprada, implantação do armário aonde vai a televisão, o kit tecnológico. Produziu um livreto para 
a exploração dessa telesala com o equipamento, como é que faz a gravação e tudo o mais. E depois nós 
capacitamos essa dupla que trabalhava nas oficinas pedagógicas para disseminação e leitura da 
imagem. Então nós demos cursos sistemáticos para essas pessoas para leitura dessa imagem, qual é a 
relação e em que ela pode ser potencializada no processo ensino aprendizagem. Esses cursos tinham, por 
exemplo, pessoas da TV Cultura ... Eu, por exemplo, dava curso sobre leitura da imagem, o que a leitura 
provoca dentro das pessoas, como é que ela circula, e como ela pode ser usada num processo de 
cognição avançada. Você tinha,por exemplo, pessoas da TV Cultura que vinham aqui  o Pedro Paulo, 
responsável pela produção de programas pedagógicos... 
Rosana: Os cursos eram ministrados aqui? 
Técnico 2: Aqui, exatamente, e a idéia era a seguinte: era uma reconstrução de programas, ou seja, 
como é o conceito que o educador quer trabalhar e irá virar programa. Então, o Castelo Ra-tim-bum, a 
diretora do programa ela vinha com uns manuais assim “o que a gente quer passar?”, exemplo unha 
limpa, conceito de cumprimento e altura, isso tudo, todo esse material e aí a gente retomou a construção 
do programa pra depois o professor, eles viram na fala dela como construir um filme, e essa é uma das 
maiores dificuldades do professor, que tem uma série de resistências que nascem exatamente por essa 
razão ... o filme tem uma densidade tão grande de informações que dependendo da metodologias do 
professor, então ele tem um medo que a aula tome um certo rumo ignorado. Então a gente trabalhava 
essa leitura e exploração da imagem. Tudo isso foi avançando no estado, só que num ritmo que a gente 
gostaria que fosse bem maior. Aí vem um dado político ... por esses dias veio um jornalista do Educom e 
a gente levou um papo com ele: Olha só, você tem todo esse esquema inserido na Secretaria de Educação 
do Estado ...Nós ouvimos diretamente da Secretária de Educação que São Paulo tem um projeto 
pedagógico que não contempla a TV Escola. E porque isso?....(pediu para não gravar) 
E porque que eu estou dizendo isso? Nós tivemos uma capacitação em que os professores vinham aqui 
em São Paulo com as suas diretorias e tentavam disseminar. Só que isso não atingiu a intensidade que a 
gente queria, ehh se por exemplo nós tivéssemos uma cumplicidade maciça da Secretaria da Educação ... 
Então nós tivemos um processo de capacitação meio ... vai o padre ali, pega dois ...Daí inclusive a gente 
estava conversando com aquele jornalista que chegou agora que o projeto do Educom, apoiado pela 
Internet, num processo generoso de ... ele potencializava uma coisa que nós tivemos aqui para trás. Ele 
era baseado em uma leitura ideológica dos meios, quer dizer, que nós fazíamos só que agora veio 
potencializado com uma metodologia. O educomunicador é um grande avanço, sobretudo em que meios 
em que ponto de vista a gente explora no ponto de vista das grandes mídias. A gente usava isso só que a 
gente estava calcado majoritariamente na programação da TV Cultura. 
Rosana: E na TV Escola não? 
Técnica 1: É que o educom ele utiliza a programação da TV Escola só que ele também utiliza TV Aberta. 
Então ele amplia a leitura da mídia. E também como era um projeto do MEC, e como a USP com a 
unirede não pode tutoriar, como foi feito pela UNESP e, se eu não me engano a Unicamp também, então 
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o projeto do educom foi diferenciado. Embora ele também estude o material da TV Escola, mas o acesso 
aos módulos é através da Internet. O MEC não mandou material impresso nos cursos da Educom, por 
que não era um curso diretamente ligado ao MEC. Eles tinham um projeto diferenciado. 
Técnico 2: Ao longo dessa fase anterior ao Educom nós chegamos num estágio, em que um estágio 
avançado significou o seguinte: nós tínhamos núcleos em todo o Estado e que avançaram na seguinte 
direção, eles davam cursos com a programação do Salto para o futuro. Então você tem diretorias que 
chegaram a ter 20, 30 turmas com a programação do Salto e esses cursos eram homologados pela 
CENP. Então, essa foi a fase mais frutífera, digamos assim, em termos dos objetivos da TV Escola. Mais 
ainda, a gente conseguiu o seguinte, eram mais ou menos doze pólos, eu não lembro direito agora, em 
que alguns levantaram e outros por uma série de razões, alguns avançaram e alguns ficaram para trás, 
então a gente fez parcerias para que esses pólos por regiões do estado conseguissem puxar os outros. 
Então um pólo que avançou trabalhava com um pólo que tinha dificuldade. Eu não preciso dizer pra 
você, você viu lá o equipamento de multiplicação e gravação...Então vamos pegar um eixo aqui pra gente 
entender um detalhe: Então era obrigação dessas duplas da diretorias gravarem e suprirem a sua região. 
Então você tem uma diretoria ela grava esse material, monta capacitações sobre a leitura da imagem e 
mais ainda, se você esteve numa escola, alguém foi gravar um programa, alguém desligou o aparelho, 
faltou luz...essa diretoria com a sua oficina pedagógica supre, e em última instância eles recorrem a nós, 
como você vê aqui. Então lá no seu Monteiro nós temos tudo gravado da TV Escola. 
Rosana: então as diretorias também receberam os kits tecnológicos. 
Técnico 2: Elas também receberam e veja só, naquele início nós fizemos uma capacitação junto com os 
dirigentes das escolas pra compra desse kit tecnológico. Então nós fizemos um treinamento, quanto 
maior o tamanho da televisão maior a legibilidade, fizemos todas essas informações, características 
tecnológicas da antena, olha a antena, melhor a que tem tal revestimento, base de concreto, por que a 
partir de 50 km o vento faz com que ela gire, então todos esses detalhes. E também fizemos um filme para 
eles montarem uma telesala e fizemos o livrinho, até com orientação da posição da sala dentro do 
ambiente da escola, por exemplo,  evitar colocar em uma sala muito barulhenta, a questão da vedação de 
luz, a postura das cadeiras, então, modéstia a parte, foi uma das melhores implantações...Então, a gente 
produziu o manual, e esse manual, é uma coisa engraçada que muitos multiplicadores do país vieram 
aqui e a gente não tinha nenhuma questão de direito autoral, alguns deles copiaram e aconteceu uma 
coisa curiosa, a gente viu um material , acho que foi do Ceará e a prova foi um erro que nós cometemos 
no nosso manual, e que eles mantiveram do jeito que a gente fez, então tem essas sutilezas. (Mostrando o 
manual) Olha, só para você ver, isso foi feito em quantidade, e olha tem um erro...Então isso aqui, se 
você quiser depois dar uma olhada, tem inclusive alguns conceitos, foi quando começou em 1996. Então 
foi mais ou menos assim, você tinha uma escola aqui no Brás, que tinha recepção experimental, e depois 
veio o nosso trabalho, eu visitei essa escola, esse teleposto... 
Técnica 1: Olha Rosana, esse projeto de capacitação infelizmente a gente não tem (...) Houve duas 
capacitações do uso da TV Escola. Uma que foi lá na UNICAMP e terminou em 2000 e outra que foi em 
2003 pela UNESP de Bauru. Então o da UNICAMP não teve um êxito muito grande por que eles não 
utilizaram a Internet. Os cursistas acompanhavam por telefone ou por correspondência. Já esse da 
UNESP eles tinham um site em que os cursistas eram acompanhados. 
Rosana: Foi o EDUCOM? 
Técnica 1: Não, mas o educom também foi através da Internet, mas para dar o programa de capacitação 
do MEC “TV Escola e os desafios de hoje houve dois, o da UNICAMP e o da UNESP. 
Rosana: então esses eram do MEC e não do estado.  
Técnica 1: Não. Mas o educom eles também indicam o material da TV Escola, mais ele é mais amplo, 
eles usam a cultura de massa. Eu fiz o educom e nos encontros presenciais eles apresentavam, por 
exemplo, uma telenovela, então eles mostraram como é possível utilizar o que os alunos conhecem 
através da televisão e depois eles usarem.. Porque a TV Escola ela é mais para o professor, a função 
dela inicial foi essa. Então eu acho que o educom a gente avançou, porque ele conseguiu pegar...eles se 
baseiam na teoria da recepção, em Canclini, Jesus Martin Barbero, ... eles eram educomunicadores, 
então eles utilizaram mídia, capas de revista, indicando outras possibilidades, e foi com a professora 
Marília... então foi diferente, foi mais abrangente, mas eles utilizam também o material da TV Escola, 
vídeos via Internet... foram atingidas 2000 escolas. Então como o estado de São Paulo tem 6000, ainda 
faltam 4000 escolas para serem atingidas. Por que esses cursos eles tem que ser ... foram 2 professores 
de cada escola mais ainda tinha que ampliar mais. Por que um deles era coordenador, mas ainda é um 
número pequeno de professores capacitados para utilizarem a TV Escola 
(......) 
Técnica 1 – Então, no Estado de São Paulo tem 89 diretorias. Cada diretoria tem uma oficina 
pedagógica, e agora esse ano cada diretoria terá também um núcleo de tecnologia educacional, e as 
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oficinas que lidaram mais com o áudio visual, então elas que estão encarregadas de fazerem a gravação, 
montarem o acervo... 
Rosana – Nas diretorias. 
Técnica 1 – Nas diretorias. É, mas as escolas poderiam também fazer isso. Mas quem ta encarregado é o 
representante de educação à distância e o ATP. Sabe o que é ATP? 
Rosana – Não. 
Técnica 1 – São os assistentes técnico-pedagógicos, que fica junto às oficinas pedagógicas nas diretorias 
de ensino. Então eles que tem essa incumbência de gravarem e montarem um acervo para disponibilizar 
para as escolas da sua diretoria. Nós andamos visitando algumas, por exemplo, Bauru tem um acervo 
fantástico, a diretoria de Bauru, Suzano tem. Mas a gente observou que tem algumas que, como a antena 
parabólica sempre da problema, então quando tinha problema eles não priorizavam. Então havia um 
pouco  má vontade as vezes. Então como a escola não incorporou ainda essa linguagem audiovisual, 
então eles sub-usam, não sabem o potencial que tem, então ainda tem que haver mais capacitação (...) e 
agora, com os núcleos de tecnologia, eles vão ter Internet, tudo, então acho que vai melhorar a 
disponibilidade para capacitação, então eu acho que a tendência é ampliar. Tomara, porque o material é 
excelente. 
Rosana – E aqui há uma equipe que trabalha especificamente com a TV Escola? 
Técnica 1 – É a gerência de informática pedagógica. Tem algumas pessoas que lidam mais com a área 
de informática, e outras, no caso o Técnico 2, eu , o Ary, nós somos mais da área de TV Escola, na área 
de áudio visual. Então o Técnico 2 fez cinema mesmo, eu fiz história e depois eu fiz mestrado na área de 
história e cinema (...) então tem gente capacitada ... 
Rosana – E a prof. Silvia? 
Técnica 1 – Ela é coordenadora estadual de educação à distância e gerente da informática pedagógica. 
É a que organiza capacitações, esses encontros de capacitação de professores...(retorna a fala do 
educom) então o encontro presencial foi em Águas de Lindóia, foram 2000 pessoas , então houve 
encontro presencial tanto para o pessoal do IESTE (???) como pro pessoal da educom. Que todos esses 
encontros prevêem pelo menos um encontro presencial, senão fica muito frio, só se comunica via 
Internet, não sabe quem é o professor, foram os coordenadores, Dra Marília Franco, que é da área de 
cinema mesmo, o pessoal que trabalhou foi mais da ECA, do núcleo de comunicação e educação da ECA. 
Então eles dão palestra sobre a Arte, a linguagem ficcional, como é que ela se dá, misturam a realidade 
com a ficção, revistas ... Todo material que tem aí e que as pessoas não levam para a sala de aula (...) 
então teve pouca evasão, (...) teve certificado, eles gostaram muito (...) Alguns tutores eram alunos da 
graduação, os coordenadores eram professores doutores tudo direitinho, mas os tutores eram alunos da 
graduação, então houve alguma desistência, alguns fizeram 60 horas, outros fizeram 120,  (...) Então 
vamos ver agora no segundo semestre, por que tem uma demanda muito grande, agora depende da 
secretaria autorizar. E agora com Internet nas escolas vai haver mais facilidade de estar organizando. 
Rosana – E os professores quando querem o empréstimo do material eles podem vir aqui? 
Técnica 1 – Normalmente a gente pede que eles peçam na oficina pedagógica, pois a princípio elas 
devem ter. Mas quando eles não encontram eles mandam a fita e a gente grava e manda pra eles. (...) em 
princípio a gente manda procurar a diretoria. Eles têm um vídeo muito bom sobre preservação do 
patrimônio, que também é uma linha de preservação do meio ambiente, então para proporcionar um 
debate.(...). O seu Monteiro deve ter, então (...) os vídeos produzidos aqui são vendidos para as escolas 
particulares e públicas, (...) 
(Técnico 2 entra falando sobre o vídeo de montagem da telesala, feito por eles, e que depois me levou 
para assistir). 
Técnico 2 – como eu estava participando da produção eu participei das reuniões e um alerta que ele fez 
foi o seguinte, por ser um programa do MEC você tinha um discurso “Ah TV Escola, é govierno , soi 
contra” e a coisa foi revertendo, não sei se em proporção, mas chegou num ponto que tem universidades 
que vão nos núcleos buscar cópias de materiais. 
Rosana – Como eu né? 
Técnico 2 – É, a USP não tem esse material, e se você ver o material tem coisas raríssimas, você pode 
ver que tem entrevista, que eu mandei para um professor da UNESP, do Ítalo Calvino, que é uma coisa 
raríssima, você tem coisas de altíssimo nível, e o preconceito também, “ah é o que vem do MEC” ... e 
isso cria uma barreira que a gente não está acostumado a enfrentar. 
Rosana – E vocês sabem quantas escolas gravam? 
Técnico 2 – É, até uns anos atrás nós tínhamos um controle sobre isso, tínhamos umas pesquisas sobre 
isso daí, mas depois nunca teve mais. E aí nasce uma coisa curiosa que a Técnica 1 comentou com você, 
esse curso do educom tv ele nasce de uma pesquisa que a TV Escola pede pra UNICAMP, e aí é que 
nascem esses cursos aqui, foi por causa do não uso. 
Rosana – É, uma das coisas que foi muito falado foi a falta de capacitação.   
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Técnico 2 – Mas aí tem uma questão que é o seguinte, que eu particularmente sempre enfatizei nos 
cursos que eu trabalhava, e você como da área de Pedagogia sabe muito bem, que as pessoas 
reproduzem o modelo em que elas foram capacitadas para lecionar, elas não reproduzem aquilo ... a 
pedagogia áudio visual nunca, hoje nas faculdades de pedagogia você tem alguma coisa que fala sobre 
multimídia, tem quase nada, então você imagina esses professores , então você não pode avançar nos 
conceitos porque os professores não tem canalizado o processo, é muito complicado, e aí surgem uma 
série de desculpas. “Ah, a antena tá quebrada, ninguém grava, é difícil gravar” e a gente fala “Escuta, 
jogo da copa do mundo como que vocês conseguem cópia, e da novela?”. Então a resistência por causa 
da não vivência cria um elenco de desculpas de resistência incrível, tem um repertório monumental. Isso 
aí você encontra até em escola particular do Morumbi... 
Técnica 1 – então as faculdades de educação estão demorando pois o século XX é o século da imagem. 
Técnico 2 – no colégio magno um professor que usa muito o vídeo está tendo problema pois os pais 
querem que os filhos sejam preparados para o vestibular. Por isso a gente trabalhava nos cursos que a 
primeira coisa a gente tem que burlar essa resistência mostrando o que que acontece com a metodologia 
que as pessoas foram pouco exploradas, o que acontece numa aula estritamente expositiva, qual é a 
performace do professor, e qual é a performace que consegue com o vídeo, vivências, estudo do meio, 
mas pra você conseguir uma volta é difícil. 
Rosana – Eu lembro que na pesquisa da UNICAMP as áreas que mais usavam era Ciências e Meio 
ambiente. 
Técnico 2 – Isso é histórico, meio ambiente também.... 
Rosana - E tem alguma pesquisa do Estado nesse sentido? 
Técnico 2 – você vai ver o Aqua, que foi produzido aqui e você pode associar as imagens próximas umas 
das outras, onde nem você viajando você vai conseguir isso, esse tipo de qualidade que as imagens têm é 
que é altamente construtivo para o processo de comunicação. 
Rosana – Você falou que tem experiência na área ambiental... 
Técnico 2 – Eu me interesso muito por questões ambientais. Eu trabalhei no Maranhão com a TV 
Educativa do Maranhão, com a TV de Manaus, e eu viajava em cima de queimadas, mas a minha visão é 
altamente pessimista com relação à ecologia no Brasil. Você pode ter 2 milhões de ecologistas, 500 mil 
fazendo alguma coisa e tem 170 milhões destruindo sistematicamente. A minha opinião, por exemplo, 
com relação à Amazônia, o Brasil não tem condições de cuidar da Amazônia de jeito nenhum. Não há 
condição nenhuma. Eu acho que é uma questão pra ciência mundial ... 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


