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RETROSPECTIVA VERCIÊNCIA SNCT: NECESSIDADE E OPORTUNIDADE

2019 é um ano especial para o Projeto VerCiência: completamos 25 anos de atividade
ininterrupta na disseminação e difusão da cultura científica para o grande público,
realizando anualmente as mostras VerCiência em todo o país.
Neste percurso, um marco emblemático e do maior significado para nossa missão:
em outubro passado, foi realizada a 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
da qual a Mostra VerCiência é evento oficial desde seu início, em 2004.
Na pauta desta dupla comemoração, o destaque é a “Retrospectiva VerCiência SNCT”, com
a reprise dos programas mais expressivos exibidos no Circuito de Mostras VerCiência
SNCT, circulada exclusivamente nas instituições parceiras e anfitriãs do Circuito, às quais se
dará acesso codificado no site VerCiência.
A Retrospectiva se propõe a ser um espaço de reconhecimento e reafirmação das grandes
questões tratadas pelas diversas áreas da Ciência, Tecnologia e Inovação
do país nos últimos 15 anos, vistas sob a ótica dos lemas da SNCT. São pautas temáticas
legitimadas pelo maior evento de popularização e difusão da CT&I em escala nacional, ao
qual agregam substância e conferem validade histórica. Entre elas: grandes cientistas
brasileiros; mudanças climáticas, aquecimento global, desastres naturais; energias
renováveis e economia verde; evolução e diversidade; desigualdades sociais; tecnologias
para o desenvolvimento sustentável.
Pretendemos com este olhar retrospectivo contribuir para a criação compartilhada
de um quadro de referências que venha iluminar a pauta da SNCT 2019 – “Bioeconomia,
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. É um convite à reflexão sobre a
trajetória da Semana, feito às instituições que a fazem acontecer, neste momento em que a
comunidade científico-tecnológica em nosso país está firmemente empenhada em
consolidar seus eixos de produção teórico-prática e suas diretrizes programáticas. A este
movimento nos juntamos!

José Renato Monteiro e Sergio Brandão
Curadores do Projeto VerCiência
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MÓDULO 1 - CIÊNCIA NO BRASIL: GRANDES CIENTISTAS
SANTOS DUMONT: UMA VIDA NÃO SE CONTA
EM UMA HORA
MAST-MCT | 2006 | 59min
Henrique Lins de Barros
O documentário narra a história do inventor e
cientista brasileiro Alberto Santos Dumont, que no
início do século 20 resolveu os problemas básicos
da aeronáutica: a dirigibilidade dos balões e o voo
completo. A narrativa descreve os principais fatos
relacionados com o desenvolvimento da tecnologia
aeronáutica no período que o inventor viveu (1873-1932). Produção feita a partir de material de
arquivo com imagens raras, como o discurso de Santos Dumont em 1929, em filme sonoro, único
registro da voz do inventor.
GLOBO CIÊNCIA: OSWALDO CRUZ
FRM/TV Globo | 2009 | 25min
Manuel Lampréia de Carvalho
Homenagem ao cientista que livrou o Brasil de
doenças como a febre amarela, a varíola, a peste
bubônica, o programa conversa com o pesquisador
Carlos Fidélis, com o neurocientista Eduardo Oswaldo
Cruz, neto do cientista, com o pesquisador Jaime
Benchimol. O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha,
aborda os problemas atuais da saúde pública no Brasil
e as pesquisas em andamento da fundação.
GLOBO CIÊNCIA: CÉSAR LATTES
FRM/TV Globo | 2009 | 25min
Manuel Lampréia de Carvalho
Físico, foi um dos descobridores em 1947 do Méson Pi,
uma partícula subatômica essencial para a
estabilidade do núcleo dos átomos. No ano seguinte,
trabalhando nos Estados Unidos, conseguiu a
produção artificial do Méson Pi. Teve importante
atuação na consolidação da física no Brasil.

UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA: AZIZ AB’SABER
FRM/Futura | 2015 | 05min
Janaína Ferreira
Geógrafo, formulou conceitos inovadores em
geografia e geociências, como uma nova classificação
do relevo do País e a chamada Teoria dos Refúgios. Foi
também um atuante defensor da preservação do meio
ambiente do país.
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UM CIENTISTA, UMA HISTÓRIA:
JOHANNA DOBEREINER
FRM/Futura | 2015 | 05min
Janaína Ferreira
Johanna Dobereiner é autora dos estudos sobre o
papel das bactérias na fixação biológica do nitrogênio.
A equipe visita o seu sítio, em Seropédica, e conversa
com seu marido, Jürgen Dobereiner, mestre e doutor
em Medicina Veterinária. Na Embrapa Agrobiologia,
os pesquisadores falam sobre a importância de
Johanna Dobereiner e a continuidade de suas
pesquisas.

NIÈDE, UMA PRÉ-HISTÓRIA
Vídeo Ciência | 2018| 20min
Sergio Brandão
O jornalista Sergio Brandão volta ao Parque Nacional
da Serra da Capivara 30 anos depois de sua primeira
visita, como repórter do programa Globo Ciência, e
entrevista a arqueóloga Niède Guidon, que faz um
balanço de seus 45 anos de pesquisa nos mais de 1200
sítios arqueológicos encontrados na região - 945 dos
quais com pinturas rupestres, a maior concentração do mundo. O Parque foi declarado Patrimônio
da Humanidade pela Unesco em 1991 e as pesquisas da doutora Niède comprovam a existência
do homem pré-histórico americano há pelo menos 102 mil anos.
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MÓDULO 2 - CIÊNCIA ALIMENTANDO O BRASIL
COMO SERÁ? SAÚDE À MESA
TV Globo | 2016 | 12min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
Será que existe pizza que não engorda e é nutritiva?
No Brasil existem mais de 36 mil pizzarias, sendo
produzidas um milhão de pizzas por dia. Para a
nutricionista Cynthia Antonaccio, convidada desse
episódio, o importante na alimentação é variar. A
pizza pode e deve fazer parte do dia a dia, o que não
quer dizer comer pizza todos os dias, mas que ela
pode ser preparada de forma prática e mais saudável.

COMO SERÁ?
PRODUTORES E CONSUMIDORES DE ORGÂNICOS
TV Globo | 2016 | 12min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
Que tal matar a sede com um suquinho natural, desses
feitos em casa? Só que às vezes não temos tempo de ir
ao mercado, à feira e ficamos sem frutas em casa.
Mas se recebêssemos uma cesta cheinha de frutas
todas as semanas? Pensando nisso, dois amigos
publicitários do Rio de Janeiro criaram um modelo de negócio inovador, que garante alimentos orgânicos
frescos para os consumidores e ajuda a manter o agricultor no campo.

CIÊNCIA SEM LIMITES: SEMENTES ORGÂNICAS
TV Unesp | 2016 | 25min
João Moretti
Os produtos orgânicos são alimentos cultivados sem
agrotóxicos e fertilizantes químicos. Além de
possuírem um melhor sabor, são mais saudáveis e são
produzidos em harmonia com o meio ambiente. O
mercado de produtos orgânicos está crescendo cada
vez mais: segundo estudos, essa área movimenta cerca
de 40 bilhões de dólares por ano, em todo o mundo. Em São Manuel, no interior paulista, a fazenda
experimental da Unesp desenvolve pesquisas com hortaliças, para garantir a produção e a
distribuição de sementes orgânicas aos agricultores da região.
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EXPEDIÇÕES: SEGURANÇA ALIMENTAR
RW Cine/TV Brasil | 2016 | 25min
Paula Saldanha | Roberto Werneck
Cerca de 70% das frutas, vegetais e legumes que
chegam à mesa do brasileiro vêm da agricultura
familiar. A valorização dessa mão-de-obra é uma
ferramenta valiosíssima para a manutenção da
segurança e soberania alimentar brasileira, mas faltam
condições para que o pequeno produtor tenha acesso à tecnologia e crédito. O programa aborda o
mercado de orgânicos e a importância da agricultura sustentável.

MATEMÁTICA EM TODA PARTE: ALIMENTAÇÃO
TV Escola/ACERP | 2013 | 14min
Breno Kuperman | Bruno Passeri
Quem não gosta de desfrutar de uma bela refeição,
seja a comidinha caseira da vovó ou um almoço com
os amigos no restaurante favorito? Entre panelas,
pratos e ingredientes, o professor Leo Akio Yokoyama
se reúne com os cozinheiros Fred Dieckmann e Luiz
Antonio de Moraes Filho para mostrar como
a matemática ajuda a executar receitas com precisão, evitando desperdícios, e a administrar um
restaurante, equilibrando custos e receita e mantendo o negócio viável.

REDE AUTOSSUSTENTÁVEL/QUEBRADEIRA/ÁGUA BOA
Curta Agroecologia
Canal Saúde/Fiocruz | 2015 | 24min
Tania Santos | André de Oliveira
O programa conta a história da Comunidade
São Joaquim, em Araponga, Zona da Mata, Minas
Gerais, que preserva e recupera o solo, antes utilizado
para pastagens, através de reflorestamento com o uso
das plantas nativas. Graças a esse trabalho a água,
que era escassa, voltou a aparecer em maior quantidade e com maior regularidade. A junção
do trabalho dos agricultores e de suas experiências com o conhecimento científico, através da
parceria com a universidade, torna-se vital, porque ao serem sistematizadas poderão ser replicadas.
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MÓDULO 3 - A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO
COMO SERÁ? HOJE É DIA DE MATEMÁTICA
TV Globo | 2017 | 13min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
O apresentador Alexandre Henderson mostra como
a matemática está presente no nosso cotidiano,
desde o cálculo do preço do cafezinho, passando pela
forma de raciocinar logicamente, e chegando até
às estatísticas de futebol.

CIÊNCIA SEM LIMITES:
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ESPORTIVA
TV Unesp | 2017 | 25min
João Moretti
O pesquisador Alessandro Moura Zagatto fala sobre
métodos e medidas de avaliação esportiva. Zagatto
chefia o LAFIDE - Laboratório de Fisiologia e
Desempenho Esportivo: ele e sua equipe trabalham
em conjunto com outros laboratórios do Brasil,
medindo parâmetros da fisiologia que ajudam a melhorar o desempenho esportivo e a recuperação
dos atletas, além de outros fatores que envolvem o treinamento esportivo.

MATEMÁTICA EM TODA PARTE: ESPORTES
TV Escola/ACERP | 2013 | 14min
Breno Kuperman | Bruno Passeri
O esporte demanda muitos conhecimentos científicos
para melhorar cada vez mais o desempenho dos
atletas. Com o auxílio do professor de voleibol Fábio
Costa Pereira Bonfim e do jogador de futebol Luan
Maurício, o matemático Leo Akio Yokoyama examina
como esses dois esportes preferidos dos brasileiros
dependem da geometria e da estatística para traçar estratégias que irão surpreender e derrotar os
adversários.

TURMA DA ROBÓTICA: BAZINGA, SHAZAM, KABUM
FRM-Futura | 2016 | 25min
Tatiana Milanez | Joana Levy
O programa vai até Indaiatuba, no interior de São
Paulo, para ver como a robótica melhora o rendimento
de alunos em todas as matérias. No Paraná, mostra
como um projeto da Universidade Estadual de
Londrina leva a robótica para as escolas públicas da
cidade. E a jornada termina em Goiânia, onde uma equipe se inspira nos super-heróis para
desenvolver projetos de robótica.
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SUA ESCOLA, NOSSA ESCOLA:
MATEMÁTICA E HISTÓRIA
TV Escola/ACERP | 2015 | 25min
Breno Kuperman | Davi Kolb
Na Escola Ernesto Ribeiro da Silva, em Dores do Turvo
(MG), ensinar matemática de maneira concreta vai
muito além dos materiais utilizados em sala de aula.
Professores e alunos vivenciam a matemática nas ruas
da cidade, explorando espaços, fazendo medições,
analisando proporções, calculando escalas e
construindo maquetes. Tudo isso de maneira divertida e empolgante, com registros em croquis,
gráficos e tabelas que tornam mais palpáveis conteúdos que ainda são relativamente abstratos para
crianças com 8 ou 9 anos de idade.
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MÓDULO 4 - CIÊNCIA PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
HORA DO ENEM: MATEMÁTICA E INCLUSÃO SOCIAL
TV Escola/ACERP | 2016 | 25min
Renato de Paula | Cláudia D’Ávila
Novas tecnologias são fundamentais para a inclusão
e nenhuma tecnologia é criada sem matemática.
Ana Maria Peixoto é professora do Colégio Pedro II,
e se sentiu desafiada a ensinar as construções
geométricas para um aluno cego de sua turma. Depois
de muita pesquisa desenvolveu uma técnica, com
papel vegetal e outros materiais, para que ele pudesse desenhar produzindo o relevo.

CIÊNCIA SEM LIMITES:
EXERCÍCIO FÍSICO E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
TV Unesp | 2017 | 25min
João Moretti
O pesquisador Anderson Saranz Zago mostra
a importância da prática monitorada de exercícios
e a ajuda de que dispõe no controle de doenças,
especialmente as de origem cardíaca. E fala sobre
o projeto “Idoso Ativo”, realizado com a Associação
dos Diabéticos de Bauru.

A VIDA EM LIBRAS: BASTIDORES TV INES
TV INES | 2017 | 13min
Isabelle Gomes | Marcela Bertoletti
As portas da TV INES se abriram para revelar como é
a sua produção no dia a dia: quem está por trás de
seus programas, os processos, as curiosidades e o
vocabulário em Libras relacionado a termos usuais da
TV, empregado pelos apresentadores dos programas.

APLICATIVO PARA AJUDAR LOCOMOÇÃO DE CEGOS
E DEFICIENTES VISUAIS
Grandes Ideias, Pequenas Invenções - Como Será? / TV Globo
2017 | 03min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
Para o deficiente visual o simples fato de atravessar
a rua se torna um grande desafio. Andar sozinho
confiando na bengala e na solidariedade das pessoas
é a única solução. Um aluno de escola pública de Ijuí (RS) criou um aplicativo para facilitar a vida
dos deficientes visuais: eles podem mapear no celular pontos de ônibus da cidade e estas
informações se transformam em um aviso com vibração e áudio.
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EXPEDIÇÃO DIGITAL: TECNOLOGIA PARA MOBILIDADE
DE PESSOAS DEFICIENTES
Como Será? / TV Globo | 2018 | 14min
MaurícioYared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
Quase um quarto da população brasileira tem algum
tipo de deficiência. São mais de 45 milhões de pessoas.
No esforço de construir uma sociedade mais inclusiva,
os pesquisadores das áreas de saúde e tecnologia se unem para dar mais qualidade de vida a quem
tem limitações. A locomoção é um dos grandes desafios das pessoas com deficiência. O episódio
mostra como a realidade virtual e a robótica são usadas em inovações que podem melhorar muito
sua mobilidade – e suas vidas.
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MÓDULO 5 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXPEDIÇÕES: ENERGIAS RENOVÁVEIS
RW Cine/TV Brasil | 2009 | 30min
Paula Saldanha | Roberto Werneck
O mundo se prepara para viver sem petróleo.
Segundo os cientistas, o século 21 será marcado pelo
esgotamento, em nível planetário, dos combustíveis
fósseis – como o petróleo e o mineral. O programa
investiga a oferta dessas fontes de energia no Brasil e
os benefícios que seu uso pode trazer: além de não se
esgotarem, as fontes renováveis de energia são menos poluentes e devem frear o aquecimento
global.

GLOBO ECOLOGIA: MOBILIDADE URBANA
FRM-Futura | 2013 | 20min
Ligia Feliciano | Lúcia Araújo
O programa vai até o coração do Cerrado, em Brasília,
para falar sobre um dos grandes desafios para as
cidades em todo o mundo: a mobilidade urbana.
O apresentador Max Fercondini comanda o programa
da Central de Engenharia de Tráfego de São Paulo
e acompanha o trajeto de uma servidora pública de
ônibus até seu trabalho. A urbanista Renata Falzoni
fala sobre o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo; e o Secretário de Biodiversidade
e Florestas defende as vantagens de uma cidade sustentável.

GLOBO CIÊNCIA: CIDADES MONITORADAS
FRM-Futura | 2012 | 20min
Márcia Medeiros | Lúcia Araújo
Câmeras de TV espalhadas pelas grandes cidades
e as novas tecnologias de registro de informações
vão contribuir para tornar as metrópoles mais
funcionais, dando informações estratégicas para seus
gestores e oferecendo assim mais qualidade de vida
para seus habitantes.

EM FAMÍLIA: TRABALHO INCLUSIVO
Canal Saúde-Fiocruz | 2017 | 26min
Rafael Figueredo | Eduardo Costa
De acordo com dados do IBGE, cerca de 6% da
população brasileira possui alguma limitação. Ainda
enfrentando muitas dificuldades diárias, como
preconceito e falta de acessibilidade, essas pessoas
já conquistaram algumas vitórias para melhorar sua
condição de vida. Criada há 25 anos, a lei de cotas é
uma delas: as empresas devem contratar funcionários
com algum tipo de deficiência para compor seu
quadro.
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MÓDULO 6 - ECONOMIA VERDE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
GLOBO ECOLOGIA: ECONOMIA VERDE
FRM-Futura | 2012 | 20min
Ligia Feliciano
Como transformar a economia mundial aplicando
um pensamento sustentável, baseado na inclusão
social, a baixa na queima de carbono e a eficiência
no uso de recursos naturais? Essa é a ideia da
Economia Verde, um novo modelo econômico movido
por ideias que envolvam empresas, instituições,
organizações e a sociedade como um todo.

NOVA AMAZÔNIA: ECONOMIA VERDE
TV Cultura do Amazonas | 2016 | 25min
Welder Alves | Liliane Maia
O projeto Economia Verde aborda o desenvolvimento
sustentável e a viabilidade econômica aliada a
conceitos sustentáveis. O primeiro bloco explica como
alcançar o sucesso de um empreendimento atendendo
à economia sustentável. No segundo bloco, a borracha,
importante elemento histórico da Amazônia, volta à
cena. Mais: a visita a uma unidade de conservação
ambiental beneficiada pelo Bolsa Floresta, maior
programa de pagamento por serviços ambientais do mundo.

COMO SERÁ?
AGRICULTURA COM MENOS AGROTÓXICOS
TV Globo | 2018 | 03min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
O programa apresenta o Projeto Biodrop, experimento
comunitário baseado no uso de cápsulas
biodegradáveis apropriadas para liberação de agentes
biológicos, que são lançadas nas lavouras de cana-deaçúcar, soja, milho, tomate etc. Os agentes atacam
as pragas que infestam essas lavouras, garantindo a melhor qualidade da produção agrícola
sem contaminação do meio ambiente com agrotóxicos.

SAÚDE EM CENA:
PLANEJAR É PRECISO, VIVER NÃO É PRECISO
Canal Saúde-Fiocruz | 2018 | 14min
Rafael Figueiredo | Paula Lagoeiro
Reunião do Conselho Municipal para discutir o Plano
de Saúde. Vários assuntos vêm à tona: a questão do
idoso e o envelhecimento saudável; a acessibilidade
para quem tem limitações motoras; a definição de um
programa de vacinas; as ações para enfrentar a gravidez na adolescência; a criação de um banco de
leite; o aperfeiçoamento dos profissionais da saúde da rede municipal.
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MÓDULO 7 - BIOMAS BRASILEIROS
EXPEDIÇÕES: BIOMAS BRASILEIROS
RW Cine/TV Brasil | 2010 | 30min
Paula Saldanha | Roberto Werneck | Pedro Werneck
Através de uma variedade de paisagens e de uma flora
e fauna múltiplas, este documentário da série
“Expedições” revela conceitos, fisionomias e
geografias dos seis biomas brasileiros: Pampas,
Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e
Amazônia. Vale conferir!

O CERRADO
TV Brasil | 2007 | 50min
Paulo Rufino
O programa enfoca o cenário em que se deu a segunda
grande troca ambiental de nossa história. O Cerrado,
a savana brasileira, estende-se por 1/4 do país, desde
o Centro-Sul até o Nordeste. Sua ocupação começa
nos anos 70. Recebe então milhares de colonos
sulistas e em apenas três décadas muda radicalmente
de sertão longínquo a extraordinário polo
agroindustrial. É agora o maior exportador mundial de carne e de soja. No entanto, estas
transformações o incluem na lista das mais ameaçadas áreas ricas em biodiversidade.
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MÓDULO 8 - CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – I
INOVAÇÕES: RASTREADOR SOLAR
FRM-Futura | 2014 | 02min
Vanessa Jardim | Lúcia Araújo
A energia solar é considerada uma das que menos
poluem o meio ambiente. Porém, como a eficiência
dos painéis solares é muito baixa e o custo ainda é
alto, são poucos os projetos nessa área. Em São Carlos,
no interior de São Paulo, um professor do Senai
resolveu investigar e descobrir de que forma o
rendimento das placas poderia aumentar. Foi então que surgiu o rastreador solar, um equipamento
que acompanha o movimento do sol, melhorando muito a capacidade energética das placas.

EXPEDIÇÕES: ENERGIA SOLAR
RW Cine/TV Brasil | 2015 | 25min
Paula Saldanha | Roberto Werneck
A Alemanha, líder mundial na produção de energia
solar, tem taxa de insolação cerca de 30 por cento
menor que a do Brasil. Mesmo assim, o país produz
mais de 17 mil Megawatts por ano gerados por
energia solar. O programa demonstra como o Brasil
também tem um futuro solar brilhante pela frente,
mas alerta que é imprescindível desenvolver mais
tecnologia para que este futuro chegue logo.

COMO SERÁ? CASA SOLAR
TV Globo | 2015 | 09min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
Em Santo Antonio da Patrulha, a 80km de Porto
Alegre, um conjunto de cinco casas foi construído no
meio da mata seguindo regras de conservação e do
uso consciente da energia: a “casa popular eficiente”.
Voltada para o norte, o que beneficia a iluminação
natural da própria casa, e graças a detalhes que não encarecem sua construção, ela é mais fria no
verão e mais quente no inverno. A tecnologia mais moderna está nos sistemas de aquecimento de
água por energia solar, que garante água quente no chuveiro.

COMO SERÁ? ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TV Globo | 2015 | 04min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de
Mamirauá, a 600km de Manaus, as famílias
aproveitam a grande novidade: o futebol, principal
lazer desta comunidade às margens do rio Solimões,
agora pode ser jogado também à noite, graças ao
projeto de iluminação pública que utiliza a abundante energia solar da região.
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MÓDULO 9 - CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – II
COMO SERÁ? ENERGIA EM TEMPO REAL
TV Globo | 2015 | 07min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
Na Universidade Católica de Pelotas (RS), uma
novidade poderá ajudar milhares de brasileiros
a racionar o uso de energia elétrica: um equipamento
desenvolvido por um formando em engenharia
eletrônica possibilitará ao consumidor gerenciar o uso
da energia elétrica, monitorando-a em tempo real.
COMO SERÁ? INTERNET VIA REDE ELÉTRICA
TV Globo | 2015 | 03min
Maurício Yared | Camila Konder | Gisele Lopes
Alexandre dos Santos
O bloco do programa mostra como é possível usar
a rede de energia elétrica para levar internet até a
casa das pessoas.
Foram desenvolvidos dois
equipamentos, que não alteram a instalação elétrica
da casa: um fica instalado no poste, fora da residência
do consumidor, recebendo o acesso à internet e transmitindo-o pelos próprios cabos; o outro é um
modem, instalado dentro da casa, onde se conecta de fato o computador. A rede elétrica está
presente em 99% das residências de todo o País e o impacto da nova tecnologia é bastante positivo,
especialmente para popularizar o acesso à internet, por causa de seu baixo custo.
SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE, PERDAS ENERGÉTICAS
FRM-Futura | 2015 | 20min
Ana Luiza Azevedo | Nora Goulart
A série trata da presença da energia em variadas
situações do cotidiano de jovens moradores de uma
república de estudantes. No primeiro episódio,
a protagonista Leandra faz um vídeo sobre as
instalações elétricas de uma comunidade, e o Narrador
fala sobre os impactos positivos que a energia traz.
Grilo, admirador de Joana, quer levá-la para uma noite romântica, mas a poluição luminosa pode
atrapalhar seus planos...
BATE PAPO NA SAÚDE: ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO,
EMANCIPAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Canal Saúde-Fiocruz | 2018 | 26min
Rafael Figueiredo | Christovão Paiva
Nos 117 anos da Fundação Oswaldo Cruz, foi lançado
o Comitê de Acessibilidade, Inclusão e Emancipação
das Pessoas com Deficiência. O apresentador Paulo
Bellardi conversa com a jornalista do Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde Marina Maria e com Luiz Carlos Fadel, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca.
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MÓDULO 10 - PROGRAMAS INTERNACIONAIS
TERRA! (Mostra SNCT 2007)
DO BIG BANG À HUMANIDADE
(FROM BIG-BANG TO MANKIND)
narrado em português
Palfreman Group/Estados Unidos | 2004 | 15min
Jon Palfreman
Uma impressionante sequência de imagens que
percorre em 15 minutos a história do Universo, desde
sua origem na grande explosão do Big-Bang até os dias
de hoje, com o surgimento do homem na Terra
(fenômeno recentíssimo na evolução do cosmos...)

O AQUECIMENTO DO PLANETA
(LA RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE)
narrado em português
RTC/Canadá | 2004 | 30min
Oliver Oart
Tempestade de neve no Canadá, tornados na Flórida,
inundações recordes na China, secas em todo o mundo
- isso tudo em um único ano! O clima do planeta
enlouqueceu? No Colorado, pesquisadores estudam
a influência do sol nestes acontecimentos; e no Canadá, analisam a concentração do gás carbônico
na atmosfera e os efeitos das correntes marinhas. Quais são as consequências destes fenômenos,
a curto e médio prazo? Como evitar o agravamento dos efeitos do aquecimento do planeta?

NA TRILHA DO HOMEM DAS CAVERNAS
(WALKING WITH CAVEMEN) / narrado em português
BBC/Reino Unido | 2004 | 30min
Richard Dale
Uma viagem no tempo que desvenda nosso passado
e apresenta o homem-macaco que nos deu origem.
No primeiro episódio, o apresentador Robert Winston
volta 3,5 milhões de anos na trilha do Australopithecus
afarensis, o macaco que deu os primeiros passos
em nossa direção (já em pé). Vamos acompanhar a jovem fêmea Lucy e seu filho recém-nascido;
e saber como sua vida é abalada pela guerra com um grupo vizinho.
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EVOLUÇÃO E DIVERSIDADE (Mostra SNCT 2008)
EVOLUÇÃO: GRANDES TRANSFORMAÇÕES
(EVOLUTION: GREAT TRANSFORMATIONS)
narrado em português
WGBH/Estados Unidos | 2008 | 60min
Joel Olicker | Chris Schmidt
O que define a incrível diversidade da vida na Terra?
Como as complexas formas de vida se desenvolveram?
A penosa passagem da água para a terra, o retorno dos
mamíferos da terra para o mar e a forma de
surgimento da espécie humana sugerem que criaturas primitivas e atuais são ramos de única árvore
genealógica.

GENÉTICA: ERVILHAS NO CAMPO
(DES PETITS POIS DANS UN CHAMP)
narrado em português
RTC/Canadá | 2008 | 30min
Jack Micai
Usando as técnicas do desenho animado, o programa
expõe as leis de Mendel, relatando de forma clara
e atraente a história do notável monge, cujas
descobertas foram fundamentais para o entendimento
dos mecanismos da hereditariedade e para a teoria do
evolucionismo, enunciada anos depois por Darwin.

DARWIN E A ÁRVORE DA VIDA
(DARWIN AND THE TREE OF LIFE)
BBC/Reino Unido | 2009 | 60min
Di Williams | Brian Leith
A Terra é o único planeta que sustenta a vida, e ela faz
isso de forma abundante. Ao longo dos anos, Sir David
Attenborough, o mais famoso apresentador da TV
britânica, percorreu os lugares mais remotos
e extraordinários para filmar animais e plantas,
encontrando uma incrível variedade. As estimativas do número de espécies diferentes variam de
6 milhões a 100 milhões. Há vida por todos os cantos. São quase 200 tipos diferentes de macacos,
por exemplo. E 315 tipos de beija-flor, quase 1000 de morcegos. Além disso, há 250 mil tipos de
flores e plantas. Como podemos entender essa diversidade de organismos vivos? Em 1809, nasceu
um homem que explicou tudo isso e revolucionou nossa percepção do mundo. Seu nome: Charles
Darwin.

21

MUDANÇAS CLIMÁTICAS, DESASTRES NATURAIS E PREVENÇÃO DE RISCOS
(Mostra SNCT 2011)
EUREKA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Imago/Chile | 2009 | 30min
Pablo Rosenblatt
A Terra passa por um processo de aquecimento
natural, que está sendo cada vez mais acelerado pela
ação do homem. As consequências deste fenômeno
global afetam diretamente o planeta e o país e se
continuam neste ritmo o Chile verá grande parte de
seu território se tornar um imenso deserto.

BIODIVERSIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
CBD/ONU | 2010 | 11min
Em abril de 2007, o Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas deu o alerta: as mudanças
climáticas vão alterar a estrutura e funcionamento dos
ecossistemas, reduzir a biodiversidade e comprometer
a dinâmica dos ecossistemas necessários à vida
na Terra. O programa apresenta as estratégias
propostas pela Convenção sobre Diversidade Biológica
para diminuir e neutralizar o impacto das mudanças
climáticas sobre biodiversidade.

QUAL A PRÓXIMA SACADA: PREVENDO TERREMOTOS
(WHAT IS THE NEXT BIG THING? EARTHQUAKE
DETECTION)
WGBH/Estados Unidos | 2011| 10min
Melanie Wallace | Alan Ritsko
Um dos blocos do programa “Qual a Próxima
Sacada?”, relata como no dia 12 de janeiro de 2010 um
terremoto devastador atingiu o Haiti. No entanto,
pouquíssimas pessoas se deram conta de que dois
anos antes este terremoto havia sido previsto com uma precisão impressionante. Numa cobertura
exclusiva, o programa acompanha uma equipe de geólogos dos EUA no Haiti após a tragédia,
tentando determinar se outros terremotos ainda virão. A equipe do programa então viaja para a
Califórnia, onde outros cientistas estão descobrindo indícios de destruição em massa que poderão
acontecer nas próximas décadas.
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CIÊNCIA E ESPORTE (Mostra SNCT 2013)
A VERDADE SOBRE OS EXERCÍCIOS FÍSICOS
(THE TRUTH ABOUT EXERCISE)
BBC/Reino Unido | 2013 | 60min
Toby MacDonald |Aidan Laverty
Como muitos de nós, o apresentador Michael Mosley
quer ficar em boa forma e saudável, mas não quer
enfrentar horas na esteira ou nas idas e vindas
à academia. Contudo, a ciência pode ajudar a resolver
este problema: pesquisas recentes sugerem que
muitos de nós poderiam se beneficiar com apenas três minutos de exercícios em alta intensidade por
semana! Usando-se como cobaia, Michael analisa estas surpreendentes pesquisas sobre os exercícios
físicos, que revelam como poderemos viver mais e melhor.

ISTO É MATEMÁTICA:
O GOLEIRO E A GEOMETRIA DA MELHOR DEFESA
SPM-Sigma 3/Portugal | 2013 | 07min
Rogério Martins | Pedro Miguel Paiva | Tiger da Silva
Neste episódio o apresentador e matemático Rogério
Martins fala sobre a semirreta que separa uma grande
defesa... de um frango. Para tal, o professor calça as
luvas e explica o que é uma bissetriz. E Isto (tudo)
é Matemática!

ISTO É MATEMÁTICA:
HALF PIPE, A MATEMÁTICA NO SKATE
SPM-Sigma 3/Portugal | 2013 | 07min
Rogério Martins | Pedro Miguel Paiva | Tiger da Silva
Rogério Martins projeta um half pipe, vai para a pista
e explica o que é a curva cicloide - e ainda oferece uma
performance do mais famoso “skater” das redes
sociais. E Isto é Matemática - radical!
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ANO INTERNACIONAL DA LUZ (Mostra SNCT 2015)
LUZ E ESCURIDÃO: LUZ (LIGHT AND DARK: LIGHT)
BBC/Reino Unido | 2013 | compacto 10min
Jonathan Renouf | Stephen Couter
Apresentado pelo físico Jim Al-Khalili, o programa
começa no século 3 AC, quando o matemático grego
Euclides descobriu que a luz viaja em linha reta e
propôs que se pudéssemos desviá-la de seu percurso
poderíamos mudar a forma com que vemos o mundo.
2.000 anos depois, Galileu Galilei comprovou
esta teoria, usando as lentes de seu primeiro
telescópio; e em 1964, captamos a luz mais antiga
do universo, quando foi detectada uma radiação de
microondas de fundo, o resplendor do Big Bang.
FUTURANDO: ANO INTERNACIONAL DA LUZ
narrado em português
Deutsche Welle/Alemanha | 2015 | 25min
Rodrigo Abdelmalack | Maurício Cancilieri
Camila Rutkosky
Celebrando seus 03 anos de veiculação, o programa
aborda o Ano Internacional da Luz. Apresenta projetos
e ideias notáveis sobre luz, ótica e fotônica: o trabalho
do CERN, a Organização Europeia para Pesquisa
Nuclear, que fica entre a Suíça e a França; a comemoração dos 100 anos da Teoria da Relatividade;
a arte iluminada do holandês Daan Roosegaarde, artista do design sustentável; e a lâmpada feita
com garrafa pet, inventado pelo brasileiro Alfredo Moser, e que já chegou a 15 países.
FUTURANDO: POLUIÇÃO LUMINOSA
narrado em português
Deutsche Welle/Alemanha | 2015 | 25min
Rodrigo Abdelmalack | Maurício Cancilieri
Camila Rutkosky
O quadro do programa relata como o excesso de
iluminação pode prejudicar seres humanos e animais:
as luzes das cidades podem ser vistas do espaço,
a centenas de quilômetros de distância – uma cena
bonita, mas que pode ser fatal para algumas espécies.
QUEQUICOM: A LUZ A NOSSO SERVIÇO
(QUEQUICOM: LA LUM A NOTRE SERVEI)
Televisió de Catalunya TV3/Espanha | 2015 | 30min
Jaume Vilalta
O Prêmio Nobel de Física 2014 foi concedido a três
pesquisadores japoneses pela invenção de uma nova
fonte de luz eficiente e durável: o LED de cor azul.
Quéquicom explica como funciona e também o que é
a temperatura de cor. Mas a luz mais versátil é o laser,
porque permite criptografar, cortar, esfriar, aquecer, ler, imprimir ou até mover objetos.
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