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Resumo 

 

A proposta desta comunicação, ao focar séries sobre meio ambiente disponíveis na TALTV 

(Televisão América Latina), uma webTV que abriga produções próprias e também de TVs 

públicas, educativas e, ainda, projetos independente, é discutir algumas das estratégias de 

realização das séries com temática ambiental ali abrigadas. Interessa-nos, especialmente, 

problematizar, brevemente, abordagens, formatos e linguagens, considerando o próprio 

posicionamento político da TALTV que define seu trabalho como desenvolvimento de uma 

nova cidadania participativa, solidária e responsável
3
.  
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Introdução 

No percurso da relação do audiovisual de não-ficção com a ciência, pesquisa que estamos 

realizando há três anos com apoio do CNPq e FAPERJ, um dos diagnósticos que 

encontramos aponta que a maior parte desta produção tem como temática central questões 

ligadas à área da saúde ou ao meio-ambiente
4
. A primeira justifica-se, particularmente, 

porque questões relacionadas à saúde integram o cotidiano das pessoas e, portanto, têm um 

apelo mais direto em termos de interesse. Já a temática ambiental talvez ainda se ressinta 

por ser relacionada a um certo ativismo e, assim, mais circunscrita a interesses específicas. 

De todo modo, consideramos correto dizer que a natureza “foi um atributo fundamental 

para a construção de estereótipos e estigmas sobre a América Latina: uma terra selvagem, 

com maravilhas e territórios surpreendentes à espera de serem devidamente explorados (e 

eventualmente espoliados)” (FERREIRA, et. al., 2011, p.19).  

Este ideário positivado é percebido ainda hoje, segundo os autores, em função de 

haver, por parte da comunidade científica internacional, a expectativa de que os cientistas 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXIX 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista e Professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), Doutora 

em Integração Latino-americana (PROLAM/USP), email: denisetavares51@gmail.com. 
3 Esta comunicação integra projeto de pesquisa que contou com a participação dos bolsistas de Iniciação Científica 

(CNPq) Roberta Perini e Raíssa Vidal, alunas do Departamento de Comunicação Social da UFF. 
4 Tal diagnóstico, aliás, ecoa pesquisa anterior concluída em 2005, sobre as pautas de ciência do Globo Repórter, 

programa da Rede Globo, no período compreendido entre 1994-2004, que indicava a temática “saúde” como a mais 

acionada pelo Programa, inclusive a que garantia maior audiência. 
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latino-americanos devem concentrar suas energias na investigação de problemas 

relacionados às áreas naturais já que estas ainda aparecem como “paraísos naturais”. Tal 

diagnóstico, é evidente, parece ser resultante da existência de lugares até agora pouco 

acessados, a despeito da larga exploração que degradou significativos territórios latino-

americanos, ao ponto do quase desaparecimento integral, como ocorreu com a Mata 

Atlântica brasileira. Uma situação também desenhada pelo investimento na industrialização 

e urbanização, medida considerada essencial para a América Latina “destruir superstições e 

relações arcaicas, quaisquer que fossem os custos sociais, culturais e políticos” 

(ESCOBAR, 1995, p. 39), de modo a, assim, finalmente superar seu atraso sócio-

econômico, cujo corolário seria o ingresso na modernidade.  

Para Tavolaro (2011), este ideal de desenvolvimento foi fundamental para reduzir 

sociedades complexas a rótulos genéricos, corroborando um padrão de representação 

construído desde o século XIX, cujas marcas essenciais eram um autorreconhecimento 

negativo, subalterno e de total ineficiência na comparação com os países desenvolvidos. 

Um quadro que encontra um sólido contraponto nos anos 1960, quando houve um 

movimento cultural e político bastante consistente, no sentido de atuação militante na 

América Latina contra o sistema capitalista, em especial o imperialismo norte-americano. E 

que, no caso do audiovisual, se traduziu na valorização do cinema
5
 como o espaço mais 

significativo de afirmação identitária da região, em uma perspectiva de transformação 

social. Neste momento, a televisão mal havia chegado a maior parte dos países da América 

do Sul e Central e, portanto, não se configurava como alternativa de atuação para este 

grupo. Uma situação que no Brasil, especialmente, só será alterada no final dos anos 1970, 

não pela televisão, mas pelo vídeo. 

As chaves desta mudança estão nos movimentos grevistas que acontecem na região 

do ABC em 1978, mesmo ano do fim do Ato Institucional nº5 (AI5)
6
, em 1978, e nos 

movimentos sociais que ganham fôlego no país a partir daí, assumindo um protagonismo 

considerado inédito para autores como Emir Sader (1988). É neste cenário que o vídeo 

popular ganha fôlego resultando em iniciativas como a TVT (TV dos Trabalhadores) e a 

ABVP (Associação Brasileira de Vídeo popular), configurando uma produção realizada à 

                                                 
5 Como sabemos, este ativismo em prol das cinematografias nacionais significou, quase sempre, a defesa das situações 

econômicas, sociais e política dos países latino-americanos, particularmente os da América do Sul. Ou seja, um período de 

fértil contestação mas que foi duramente interrompido pelas ditaduras militares, que trouxeram o exílio e morte de muitos 

destes artistas, ativistas e políticos.  
6 Quinto Decreto instituído pela Ditadura Militar brasileira (1964-1985) e entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968, 

durante o governo do então presidente Artur da Costa e Silva. É considerado o mais duro golpe contra a democracia pois 

deu plenos poderes à presidência da República, cassou direitos políticos, proibia manifestações políticas, entre outras 

medidas autoritárias. Foi extinto pelo presidente Ernesto Geisel, em 1978. 
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margem das televisões comerciais e também integrando os antigos militantes em prol dos 

cinemas nacionais dos anos 1960. Dentre eles, Orlando Senna, que viveu todo este processo 

onde houve espaço para o vídeo mas não para a televisão, vista, grosso modo, como local 

de produção e reprodução de uma cultura alienante e de total aderência aos valores do 

capitalismo. Uma postura que só será alterada, como veremos em seguida, nos anos 2000, 

já à beira da conquista de governos na América Latina, cujos eleitos tinham trajetória 

fortemente marcada pela luta contra as ditaduras em seus países ou, no mínimo, por 

militância em prol de transformações sociais que têm como propósito a diminuição da 

desigualdade social, política, econômica e cultural que existe neste continente (conceitual) 

que denominamos latino-americano. 

 

A tal.tv e a temática ambiental 

Orlando Senna acabou se tornando Secretário do Audiovisual no primeiro governo 

Lula (2002-2006). Nesta posição, repensou várias estratégias políticas dos anos 1960 e 

1970, invertendo, por exemplo, à drástica crítica que fazia à possibilidade da televisão ser 

um meio de comunicação exclusivamente alienante. Foi a partir desta nova visão que ele, 

quando sai do governo, integra-se à equipe da TAL
7
, carregando, na bagagem, sua história e 

o trânsito entre os diversos países da América Latina, conquistado, também, pela sua 

atuação no governo Lula.  

 
Aportei na TAL cinco anos depois do seu nascimento, quando já havia 

acontecido a fase heroica da implantação, com jovens comandados por 

Malu (Viana Batista) e Roberto Viana percorrendo todo o território latino-

americano, afirmando aos diretores de canais públicos e às autoridades 

audiovisuais que era possível construir uma rede pública de TV cobrindo 

todo o continente. (SENNA in TAL – 10 ANOS, 2013, p.8) 
 

A TAL surge, portanto, na esteira das discussões sobre o papel da televisão na 

América Latina, que tem, entre outros momentos importantes, a criação da Associação 

Brasileira das Emissoras Públicas e Culturais (ABEPEC), em 1998. Segundo Mario 

Borgneth
8
, foi ali que se esboçou, pela primeira vez, o conceito de rede pública que, mais 

tarde, passaria a ser reconhecido como um canal essencial à distribuição e fomento da 

produção audiovisual latino-americana. No entanto, vale assinalar que bem antes disso 

                                                 
7
 A nomenclatura oficial da é TALTV enquanto, na internet, em função do endereço, temos tal.tv 

8
 Em entrevista a Roberta Perini, realizada em 14 de janeiro de 2012. Perini, como dito, foi bolsista de 

Iniciação Científica, orientada pela autora deste artigo, em projeto sobre o DOCTV América Latina, nos anos 

de 2012-2013.  
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houve  a criação, em 11 de novembro de 1989, da Conferência de Autoridades Audiovisuais 

e Cinematográficas da Iberoamérica (CAACI), que contou com o empenho do argentino 

Octavio Getino, na época Diretor do Instituto Nacional de Cinematografia de seu país; de 

Julio Garcia Espinoza, Presidente do Instituto de Arte e Indústria Cinematográfica de Cuba 

e de Miguel Marias, Diretor Geral do Instituto de Cinematografias e das Artes Audiovisuais 

do Ministério da Cultura da Espanha. Tal Conferência recuperava a importância de uma 

articulação dos países de língua espanhola e portuguesa, em prol de suas produções 

audiovisuais. Principalmente, criar políticas comuns e igualitárias de fomento e investir em 

canais de circulação destes produtos. Tanto que o documento que institui a CAACI conta 

com a assinatura de representantes de 13 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha
9
, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, 

Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Este cenário, portanto, propício ao fomento e à discussão de se criar novas 

estratégias de circulação dos produtos audiovisuais gestados por editais e apoios de vários 

países latino-americanos ou por projetos comuns, surge a Televisão América Latina, TAL, 

que se autodefine como: 

[...]uma rede de comunicação cooperativa, multilateral e não-comercial 

com mais de 200 associados, criada com o objetivo de promover uma 

aproximação cultural entre os países latino-americanos. Sua missão é 

contribuir para o estabelecimento dos laços de cooperação na América 

Latina, através da dinamização da produção, a difusão de conteúdos 

culturais, especialmente audiovisuais e o melhoramento da qualidade da 

televisão pública e cultural latino-americana. (in tal.tv) 

 

Como se pode observar, a missão da TAL é bem ampla e inclui a difusão deste 

material na tal.tv, que permite acesso livre e gratuito à produção, classificada por temas, 

países e destaques (mais vistos, novidades, séries e co-produções). Criada em 2003 se 

configura como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) que 

conta com a ajuda técnica e financeira de organismos públicos latino-americanos e também 

com acordos e parcerias entre os diversos países da região. A TAL tem hoje um acervo de 

cerca de oito mil obras audiovisuais, disponibilizadas para seus associados desde 2008, 

através de acordos de cooperação. A difusão deste material também é feita diretamente pela 

tal.tv, que permite acesso livre e gratuito. A TAL divulga a produção audiovisual dos 20 

países da América Latina, reunindo centenas de associados, dentre canais públicos de TV, 

instituições culturais e educativas e produtores independentes, que compartilham seus 

                                                 
9 Esta logo deixa a proposta em função de discordâncias do seu encaminhamento.  
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programas (documentários, séries e curtas-metragem). Sua inspiração, como colocamos, é 

assumidamente o movimento dos cineastas dos anos 1960, citando obra de Avellar (...) 

como referência objetiva a seus propósitos: “Além de uma ponte entre estes parceiros, a 

TAL é um banco de conteúdo audiovisual, uma web TV e uma produtora de conteúdos 

especiais. Tudo isso serve de suporte ao trabalho de aproximação entre os povos latino-

americanos a que a TAL se propõe” (TAL – 10 ANOS, 2013, p. 16).  

A perspectiva de criar pontes concentra-se, bastante, conforme a tradição da 

esquerda, nos aspectos sócio-culturais, tanto que os vídeos estão divididos pelos seguintes 

temas: Arte, Comportamento, Educação, Literatura, Teatro, Artes Plásticas, Culinária, 

História, Meio Ambiente, Viagem, Cinema, Cultura, Humor, Música e Dança. Vale 

destacar que muitas produções estão aninhadas em duas ou mais temáticas/editorias 

diferentes como é o caso, especialmente, de Meio Ambiente e Viagem. Na pesquisa que 

realizamos, fizemos o cotejo e o que se observou é que praticamente todos os vídeos e 

séries encontrados em Viagem integravam Meio Ambiente mas a recíproca não era 

verdadeira. Assim, optamos por cercar apenas Meio Ambiente que indicou 165 vídeos 

documentários, separados nas seguintes sub-categorias
10

: 21 com temáticas agrícolas; 6 

relacionados aos combustíveis fósseis; 25 aos danos ambientais; dos 5 didáticos, 3 sobre 

reciclagem e 2 sobre educação ambiental; 4 sobre história; 6 indígenas; 55 Preservação 

Ambiental; 5 Riqueza Ambiental; 2 saúde; 36 turismo. Alguns dos documentários são 

pertencentes também à categoria “Séries”, o que faz com que eles possam ser localizados 

por outro recurso do site. Em relação ao tamanho, a variedade vai de 4 minutos até uma 

hora, mas a maioria fica entre 20 e 30 minutos. 

 Em relação aos países, o que mais concentra vídeos documentários nesta editoria é a 

Colômbia, com 55. Em seguida temos o Panamá, com 21, e o Brasil, com 18. Todos os 

documentários desta editoria apresentam assuntos, enfoques, abordagens e pontos de vista 

bastante variados. Vale destacar que as séries ambientais que discutiremos em seguida, 

também integram a temática. Estas são: Naturalistas Viajeros - Canal Encuentro y 

Fundación de Historia Natural Félix de Azara (Argentina); Descubriendo la Argentina 

Insolita – Kuntur (Argentina); Tierra de Viajeros – Canal 13 – (Colômbia);;  Relatos Del 

                                                 
10

 É importante ressaltar que esta quantidade não é fixa já que continuamente o acervo é alterado. Este 

indicador foi consolidado no período entre agosto e outubro de 2015. No início de 2016 houve uma 

reformulação do site e no novo design estão disponíveis em Meio Ambiente, 9 vídeos em 22 páginas, 

resultando em 189 vídeos. Mas, como nosso foco aqui são as séries ambientais, optamos por manter o 

indicativo de 2015. Já as séries, foram analisadas após esta reformulação e continuavam disponíveis até o 

início de julho de 2016 (último acesso: 06 de julho de 2016).   
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Viento – Sinart – (Costa Rica); Ecuador Más que um punto – Ecuador TV/Posdata  

(Equador); Programa APGEP – SENREM - TeleAndes Producciones – (Peru). 

 

A predominância da viagem  

A percepção de um território ainda desconhecido parece marcar a maior parte das 

séries ambiental veiculadas e produzidas pela tal.tv. As duas séries das Argentina, 

disponibilizadas na webTV, recorrem à estratégia do percurso, sendo que Naturalistas 

Viajeros, série com 4 (quatro) episódios, dirigida por Ignácio Hermaiz, que apresenta a 

viagem de quatro exploradores naturalistas do século XVIII e XIX que atravessaram a 

Argentina: os irmãos Ameghino; Guilhermo Hudson; George Musters e Guilhermo Cox. Os 

vídeos, com duração de 28 minutos, são construídos muito mais pela proposta de 

valorização da memória do que exatamente pela preocupação ambiental. Além disso, o 

diretor, um dos mais engajados ativistas pelos Direitos Humanos da Argentina, cerze uma 

narrativa que não despreza a tradição documentária cinematográfica o que dá aos vídeos 

uma tessitura híbrida, desde a vinheta de abertura. Há um certo maneirismo que dialoga 

com os vídeos produzidos nos anos 1980, marcados pela videoarte mas também uma 

preocupação de criar personagens que funcionam como pontes entre os dois tempos 

históricos. 

 A proposta de recriar o percurso dos viajantes duplica a camada narrativa. A 

proposta do roteiro foi trabalhar com o próprio texto do protagonista, que é narrado durante 

o vídeo, e serve como guia para o percurso dos personagens atuais. Já a outra série 

argentina, Descubriendo la Argentina Insolita, dirigida por Walter Ferreyra Ramos, com 16 

episódios que variam entre 21 e 47 minutos, centra sua narrativa, majoritariamente, na 

geografia dos lugares que percorre. No entanto, alguns episódios também entrelaçam as 

“belezas” do lugar com o modo de vida dos seus habitantes, buscando desenhar uma 

articulação entre ambos em uma perspectiva que não despreza o potencial turístico dos 

locais. O título da série reproduz o da música de Ramiro Pettina Goobar. Músico e diretor 

de vídeo e cinema, ele é um dos quatro integrantes da Kuntur (que significa condor em 

quéchua), produtora da série que começou em 1996 e acumulou diversos prêmios desde 

então, sendo uma das mais reproduzidas nas diversas televisões da América Latina. O 

primeiro episódio, o mais curto, inicia com imagens em grande plano geral, bem aberto, que 

apresenta a Laguna de Llancanello, um santuário de pássaros nativos que também recebem 

muitas aves oriundas do Canadá e América Central. A linguagem recorre a sobreposições 
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que contribuem para uma atmosfera mágica, onírica, valorizada pelo texto poético, narrado 

em nuances melódicas e suaves, em off. A proposta dialoga com as lendas e mitos dos 

lugares, resgatando tradições sagradas pelos indígenas que em diversos momentos são 

encenadas.  

O diálogo com a ficção dá o tom, respaldada na formação teatral do diretor e 

também no seu largo espectro de roteirista da televisão argentina. A trilha sonora é um dos 

destaques de todos os episódios que, gradualmente, vão sobrepondo a abordagem sócio-

cultural à ambiental. Tanto que o último episódio é dedicado aos Mapuches -  “Los 4 

elementos sagrados Mapuche – e inicia apresentando uma síntese da história deste povo 

indígena mantendo a estética de criar máscaras onde insere rostos da população atual, 

criando um diálogo, no quadro, com o presente. Em seguida, recorre aos mitos sagrados 

desta população indígena, criando metáforas visuais e poéticas afinadas à narrativa. Assim, 

apesar dos quatros elementos serem naturais –  terra, água, fogo e vento – a perspectiva 

ambiental é apenas vislumbrada como algo a  ser reverenciado. Se tal abordagem, por um 

lado, supera o didatismo de outros projetos, também não consegue ir além da trilha sensível, 

deslocando a série de uma perspectiva de enfrentamento mais objetivo ao modo como os 

governos da América do Sul, especialmente, tem tratado a população indígena. Mesmo o 

rápido depoimento de dois índios mapuches, ao final, destaquem a importância de recuperar 

o modo de vida dos seus ancestrais e o off amplie esta fala estendendo tal atitude à condição 

da vida no planeta continuar, a circunscrição reverente a uma comunidade tão particular e, 

muito provavelmente, distante do cotidiano das cidades, não facilita a criação de vínculos 

mais profundos, que não se restrinjam à admiração.  

Na mesma linha de viagens é a colombiana  Tierra de Viajeros, dirigida por María 

Victoria Guinand e Rafael Pinaud, que conta com 21 episódios, com tempo médio de 25 

minutos de duração cada um. Aqui, a proposta é francamente de televisão adotando, como 

muitos programas de TV, a figura de um condutor da viagem. Quem faz este papel em boa 

parte dos episódios é o próprio Pinoud e em outros é a apresentadora Maria Izabel. O tom 

que prevalece é o do turismo, com valorização das belezas naturais de cada lugar, clima e, 

às vezes, até produtos naturais de alimentação ou para exportação. A perspectiva de esgotar 

o potencial de cada itinerário delineado cria subdivisões. Assim, os programas são: 

Guaviare (1, 2 e 3); Cundinamarca (1, 2 , 3 e 4, mas só estão disponíveis o 3 e o 4); Meta 

(1, 2, 3, e 4); Amazonia (1, 2 e 3) Putumayo (1,2,3 e 4); Vila de Leiva – Raquira: Villeta; 

Suesca - Nueva Guatavita; Giradort-Melgar. Eles configuram um ambicioso projeto de 
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atravessar a Colômbia, desde municípios próximos a Bogotá comoé o caso de Villeta, 

passando pela Amazônia colombiana até chegar ao Brasil, onde a equipe também adentra. 

Nestes percursos, buscam o exótico, sem desprezar símbolos culturais e artísticos, 

resgatados em meio a discursos históricos padronizados, o que dá um tom oficial à 

produção, no melhor estilo da televisão comercial. Um dos episódios que mais ilustra esta 

inspiração na linguagem tradicional da TV aberta é o Suesca – Nueva Guatavita. Neste, 

Rafael Velasco vai a Ubaté que é a capital dos laticínios na Colômbia. Ali, as principais 

aventuras de viagem estão ligadas às práticas esportivas, que variam do tradicional jogo da 

região, o “Tejo”, à prática de esportes radicais. Ou seja, oferece algumas das mais atrativas 

iscas do turismo contemporâneo, seguindo um roteiro bastante similar a boa parte das 

agências de viagem.  

Também utilizando a estrutura de um apresentador/narrador, o chileno Allan Jeffs, a 

série equatoriana Ecuador más que un punto, dirigida por José Alcívar Imaza, tem 11(onze) 

episódios disponíveis na tal.tv, com quatro deles focando a Amazônia Equatoriana. Iniciada 

em 2001, suas duas primeiras temporadas estão concentradas no Equador, mas o programa 

chegou até a Antártida onde gravou 5 (cinco) episódios. Enquanto esteve no Equador 

assumia-se como um programa de turismo que incorporava não só os locais, mas também a 

população, quase sempre apresentada como formada por “heróis anônimos”. Cada 

programa dura em média 55 minutos e sempre começa com uma apresentação que explica o 

que ocorrerá no episódio. A estética busca valorizar um fundo sempre aberto, de natureza 

ampla e exuberante enquanto a vinheta recorre a um clipe que incorpora alguns clichês de 

viagem: mapa, trilha pontilhada, imagem do apresentador dentro do carro, etc. O 

apresentador vivencia o percurso, incorporando um viajante comum ao carregar mochila, 

ficar cansado e conversar diretamente com o telespectador. O tom é didático, e a construção 

narrativa bem próxima do jornalismo, com imagens de cobertura e um texto que valoriza a 

grandiloquência dos locais.  

Há outras séries na tal.tv, de temática ambiental, que também se valem de viagens 

como a Expedición Natibo-Visa, da Colômbia, Ecoavaenturas, do Panamá ou ainda Mi País 

Nuestro Mundo, realizada por 9 (nove) países associados (Argentina, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela) que não abordaremos aqui em 

função do limite de espaço. Destas três citadas, apenas a última tem uma proposta que é 

significativamente diferente das anteriores. Lançada em 2012, a série, uma produção da 

tal.tv,  soma 36 curtas conduzidos por jovens com idades entre 13 e 18 anos, de nove países 
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da América Latina, mostrando diferentes abordagens sobre o tema escolhido. Cada episódio 

tem duração entre 12 e 15 minutos e os temas são escolhidos livremente pelo diretor de 

cada país. Por exemplo, os documentários produzidos no Brasil receberam, em ordem de 

exibição, os nomes de Abaetuba (13m22s), Horizonte (13m09s), Cananéia (14m56s) e 

Cabuçu (15m45s), ou seja, nomes das cidades onde foram gravados. Já as produções 

mexicanas, optaram por intitular cada vídeo com o nome do jovem que o conduziu: Escar, 

Cuauhtemoc, Samuel e Ananda. A série trabalha no eixo da educação ambiental e sua maior 

qualidade é valorizar o olhar dos jovens envolvidos em cada projeto. O estilo incorpora 

estratégias do cinema verdade, ou seja, de incluir as discussões que ocorrem durante a 

produção, o que contribui para acompanhar alguns dos processos de decisão de cenas e 

sequências, sem esquecermos, é claro, do que significa edição. 

De todo modo, o que levantamos até agora destaca a dificuldade de se trabalhar a 

temática ambiental em uma perspectiva que rompa com o modelo padronizado do 

tratamento em vídeo. Tal circunstância, em que pese a iniciativa da tal.tv de oferecer um 

amplo espectro de produção sem demandar qualquer nível de censura ou avaliação da 

qualidade dos produtos abrigados, abre espaço, talvez, para situações que conflitam, de 

algum modo, com o próprio histórico do projeto que se reconhece inspirado na militância 

dos anos 1960. Em outras palavras, se é inegável que conhecer uma produção 

majoritariamente invisível para os próprios países da América Latina contribui, 

grandemente, para um projeto de integração e de reconhecimento de proximidades, o que se 

pergunta, em tempos de proposta de aniquilamento da TV Brasil pelo atual governo interino 

brasileiro, é o quanto talvez seja preciso demandar para que os investimentos em rede 

pública sejam, de fato, assumidos pela população destes países.  

Mas, antes de entrarmos mais profundamente nesta reflexão, gostaríamos de discutir 

de forma mais isolada a série Programa APGEP – SENREM, da TeleAndes Producciones, 

do Peru. O destaque busca explicitar um exemplo que talvez evidencie de forma mais 

significativa o debate que propusemos nesta comunicação, ou seja, as dificuldades de 

construção narrativa do vídeo documentário de temática ambiental, fora de um projeto de 

militância política explícita ou do ativismo engajado no espectro da esquerda. Tanto pela 

predominância de um modelo marcado pela televisão comercial, ou seja, muito afinado aos 

cânones do jornalismo ou dos programas da televisão a cabo. Estes que, grosso modo, são 

pautados pela abordagem didática ou educativa demais ou assumem um distanciamento das 
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reais causas dos problemas ambientais pois que coladas estão ao modo do capitalismo 

predatório.  

 

Manejo ambiental no perímetro urbano 

 O Programa APGEP (Ambiente, Participación y Gestión Privada)-SENREM, um 

consórcio liderado pela Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, foi criado a partir do 

convênio da Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) com o Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), do Peru. Tal 

acordo é estabelecido no rastro de um grande momentos de destruição ambiental neste país, 

em 1998, causada pelo El Niño, em 1998. Neste momento, foi criado pelas Nações Unidas 

o Comité Ejecutivo de Reconstrucción de El Niño (CEREM) que agiu no país de forma 

ainda mais profunda, a partir do grande terremoto de Arquipa, de 23 de julho de 2001. 

Desde então, o Peru reconhece na parceria com a agência dos EUA, a possibilidade de 

financiar diversos projetos que demonstrem a rentabilidade das inversões de situações de 

degradação ambiental. Assim, no período de 1997 a 1999, o país seleciona 21 instituições 

entre 250 propostas, a partir de um concurso público. São projetos de dois anos mas que 

acabaram por se desdobrar por mais tempo, graças ao aporte da USAID.  

A série denominada Programa APGEP-SENREM foca 22 projetos experimentais de 

práticas e tecnologias para o manejo sustentável do meio ambiente e dos recursos urbanos 

vencedores de concursos públicos financiados pelo Programa. Dirigidos por Fernando 

Valdívia, os vídeos iniciam com uma narração em off que contextualiza, didaticamente, a 

temática específica abordada. Por exemplo, em “Gestão ambiental de óleos usados”, este 

prólogo didático tem cerca de 2 minutos de duração e sua estética é pautada pelo 

jornalismo, ou seja, imagens de cobertura, em cortes secos, planos rápidos e uma trilha 

sonora genérica de fundo. Depois, a narração segue intercalada por breves entrevistas, com 

personagens enquadrados ao estilo clássico do telejornalismo: estão, quase sempre, 

sentados e são apresentados em plano médio curto e localizados à direita da tela. O fundo 

não é desfocado, mas é escolhido de modo a não embaralhar a percepção imediata de quem 

é o elemento principal da cena. É interessante observar o uso de matérias de imprensa para 

confirmar informações do narrador e a inclusão de imagens da cidade em plano aberto e de 

crianças, em enquadramento próximo, fechando o vídeo, corroborando o discurso de um 

futuro melhor graças ao projeto. Todos os vídeos da série iniciam com uma tela 

apresentando o custo, em dólares, do projeto abordado.  
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Em todos os vídeos mantém-se a mesma narradora e a abordagem descarta o 

percurso histórico que desenhou a situação atual. Talvez o exemplo mais evidente desta 

opção narrativa é o vídeo “Ecoinodoros: solucionando la contaminación y la falta de água”. 

Trata-se do registro de projeto de tratamento e reuso de resíduos sólidos e líquidos 

domésticos desenvolvido em San Juan de Lurigancho, destrito mais populoso de Lima (e do 

Peru), com 700 mil habitantes e com cerca de 120 mil moradias. O foco do projeto são os 

assentamentos (invasões) de Huascar, Micaela Bastidas, Nueva Alianza e 2 de Enero, 

localizados na região noroeste de Lima. Na narração do vídeo, a geografia em morro 

“dificulta e encarecem a implantação dos recursos básicos”, ou seja, tratamento de água e 

esgoto. Portanto, os moradores só contam com energia elétrica e a água chega em caminhão 

pipa. Como não há esgoto, a quase totalidade das moradias recorre à latrina ou, 

simplesmente, fazem suas necessidades ao ar livre. O projeto, portanto, tem como meta 

implantar os “ecovasos” (ecoinodoros), que utiliza a menor quantidade de água possível, 

“contribuindo assim para a economia de água”- explica o off – completando que tal sistema 

já é bastante utilizado nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em seguida, o 

depoimento do diretor do projeto, explicita que pesquisa realizada em cem (100) países que 

sofrem com a escassez de água, concluiu que em 2015 haverá apenas 40 litros de água 

potável disponível por dia para cada pessoa, enquanto hoje, se gasta 50 litros nos sistemas 

convencionais. 

O vídeo segue, agora, mais didático, explicando como é o sistema com infográfico 

se sobrepondo a uma imagem fixa, em p&b, ao fundo, do lugar. Mostra, depois, como as 

seis famílias que aceitaram participar do projeto foram capacitadas com oficinas e palestras 

confirmando a adesão com depoimentos de donas de casa que confirmam a satisfação com 

o novo sistema, considerado mais higiênico que as fossas. Para aderir à proposta, cada 

família arca com 50% dos custos. Na prática, isso inviabilizou a participação de muitos 

moradores e o vídeo explica que, para solucionar o problema, optou-se por parcelar em até 

três vezes o custo da inclusão. Além disso, o vídeo narra que para gerar emprego no próprio 

local o programa capacitou pedreiros, vendedores e fabricantes de vasos (tradicionais). 

Também foram criadas áreas verdes a partir de construção de cisternas de água que 

garantiram irrigação local e, ainda sistemas de esgoto, o que beneficiou mil famílias e ainda 

permitiu criar espaços de recreação para as crianças. Finalmente, destaca-se o 

acompanhamento do projeto de modo a capacitar a população a não se contaminar pelo 
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manejo das águas poluídas, consertar possíveis rupturas nas tubulações, inundação por água 

de esgoto e acidentes de trabalho.  

Como não poderia deixar de ser, há uma tentativa de escamotear o foco do projeto 

em uma área miserável de Lima. Em uma das últimas entrevistas, o diretor da proposta 

ressalta que ela é replicável e pode ser implantada tanto em áreas com mais recursos como 

na zona rural. Fechando esta avaliação positiva, destaca-se a educação ambiental 

proporcionada a todos que participam do projeto, enquanto na tela, enquadradas em 

primeiro plano, crianças plantam flores. Depois, enaltece-se os ganhos que não só as 

famílias que aderiram têm, mas também seus vizinhos, em função da redução do esgoto a 

céu aberto. Enfim, “é um sistema moderno e eficiente desenhado para o futuro e que tem 

um caráter definitivo”, conforme a narradora. Tantos ganhos, multiplicados por uma 

cartilha e pelo apoio da grande imprensa, acabou interessando autoridades de outros lugares 

– conta o vídeo – que tem como última cena crianças apresentadas em plano inteiro, dando 

adeus, felizes, claro.  

 

Considerações Finais 

Ao conseguir reunir um grupo tão amplo de produções, é inegável que a tal.tv 

contribui, bastante, para revelar um espectro amplo e diversificado do audiovisual realizado 

na América Latina. Especialmente porque incorpora a um projeto de rede de televisões 

públicas uma webTV e também um canal no YouTube
11

, alargando, ainda mais, sua 

presença na Internet o que quer dizer, sabemos, maior possibilidade de acesso. Mas, como 

já colocamos, apesar de se assumir inspirada na militância dos anos 1960, quando vigorava 

um projeto de mudança mais radical, o que se tem hoje é uma geração que ocupa ou inspira 

atuações de governos democraticamente eleitos, dentro das regras da política representativa 

e que não se coloca em termos de mudanças radicais da estrutura econômica, ou seja, da 

mudança do sistema capitalista. Daí, talvez, a predominância de uma produção que quase 

nunca faz crítica aberta ao capital.  

Assim, se nossa intenção inicial ao focarmos a editoria de meio-ambiente da tal.tv, 

foi mapear os temas, os personagens e as abordagens dos vídeos, em cotejo à  perspectiva 

crítica (quase sempre, do espectro político marxista e/ou socialista) sobre meio ambiente, já 

que esta TV assume-se localizada neste mesmo território, e também se considerarmos sua 

gênese e projeto político explicitado em sua história, há que se sobrepor uma outra 

                                                 
11

 https://www.youtube.com/user/tvamericalatina 
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perspectiva. Metodologicamente, a construção do mapeamento foi, inicialmente, realizar 

uma análise qualitativa dos temas mais recorrentes dos vídeos disponibilizados. Este 

percurso indicou estas palavras-chaves: “preservação ambiental”, “turismo” e “danos 

ambientais”.  Deste primeiro levantamento, entre outros diagnósticos, é possível dizer que 

apesar da proposta crítica e problematizadora da tal.tv, no amplo espectro, em relação às 

séries ambientais, algumas lacunas substantivas aparecem. Como já dissemos, não se 

coloca, na maioria destas séries, o papel do capital na destruição ambiental e nem se 

dimensiona o alcance das ações locais em cotejo com os graves problemas contemporâneos 

relacionados ao meio ambiente na América Latina. Enfim, embora a TAL seja um projeto 

criado em uma perspectiva de agenda de “esquerda”, ao comparar a abordagem dos 

documentários com as teorias ambientais que motivam e mobilizam as políticas que 

propõem mudanças amplas em relação à atual preservação ambiental, é possível perceber, 

ainda, uma grande distância de tais propósitos.  

No entanto, diante do imenso desconhecimento da realidade latino-americana 

quando observada do Brasil (que é onde estamos), este banco de produções oferece material 

que traz à tona uma realidade tão próxima, suficiente para, a nosso ver, iniciar, pelo menos, 

a necessidade de reconstrução urgente de muitas pontes. Pois que acreditamos que a 

exposição do público aos temas abordados abre a possibilidade de iniciar um interesse por 

ecossistemas tão vizinhos que a percepção (finalmente) desta proximidade poderia trazer 

alguma indignação – ou, talvez, encantamento - às pessoas. Mas esta é apenas uma face 

desta questão. Na verdade, quando recortamos a questão ambiental trazemos à tona, 

também, a dificuldade de se romper com uma certa tradição da esquerda latino-americana, 

de circunscrever seu território de atuação de forma muito concentrada à cultura, à arte e à 

história. Portanto, incluir a temática ambiental é, talvez, uma abertura à mudança de rumos.  

Entretanto, vale destacar o que coloca Dias (2012) quanto ao percurso da ciência no 

Brasil. A tese do autor, em que pese sua ressalva quanto à violência que a comunidade 

científica também sofreu durante o governo dos militares que citamos inicialmente, é que a 

comunidade de pesquisa no Brasil tem um elevado grau de autonomia, o que a deixa 

distante das grandes transformações políticas, econômicas e culturais do país. Para ele, o 

que garante este curso razoavelmente "ao largo", é a ideia de neutralidade do conhecimento 

científico e tecnologia, dado que é compartilhado pelos militares. Não bastasse, havia o 

ideal desenvolvimentista da Ditadura que valorizava o campo, sem impedir, entretanto, as 

oscilações do investimento, por conta das crises econômicas que marcaram o período. Mas, 
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mesmo que se concorde com o autor o retorno da democracia trouxe a expectativa de novo 

fôlego tanto para a Educação como para as políticas destinadas à Ciência e Tecnologia. No 

entanto, o caos econômico continuou nos anos 1980 e a partir de 1985, a ideia de 

modernizar o país volta-se para fora, em um forte contraste com as primeiras décadas do 

século XX, quando o nacionalismo norteava as ações políticas e educacionais do Brasil. 

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso o processo se radicaliza, com o desmonte das 

estruturas estatais, incluindo universidades e institutos de pesquisas. Além disso, a abertura 

comercial, promovida de forma abrupta no início dos anos 1990, levou à falência uma gama 

de empresas dos mais diversos setores.  

Com o governo Lula, esperava-se a total reversão deste processo, em especial por 

conta da ideia abraçada pelo novo governo, de que não há desenvolvimento sem inclusão 

social. Mas o baixo aporte de recursos, a ineficácia da legislação frente às questões 

estruturais comuns a países em desenvolvimento e o aumento do poder de influência das 

empresas nas universidades, corroborando um modelo muito próximo do neoliberalismo, 

colocam em xeque os avanços da área de ciência e tecnologia nos últimos dez anos (DIAS, 

2012). Ora, as graves questões ambientais do país integram esta situação, em especial com 

o avanço desmesurado do agronegócio e a ausência de políticas públicas contundentes que 

se desvencilhem de um discurso que credita a iniciativas pontuais (e individuais), algum 

caminho ou que continua ancorando a crença positivista no progresso econômico e 

científico, sem problematizar seu risco à sobrevivência humana.  

Resgatando o conceito de “sustentabilidade”, uma das palavras-chaves mais citadas 

nos vídeos de temática ambiental da tal.tv, conforme Hoeffel e Reis (2011), existem tantas 

vertentes que é impossível uma teoria única. Citando Lima (2003), os autores acabam 

apontando duas matrizes que, segundo eles, consegue agrupar as heterogeneidades. Uma, 

desenvolvimento sustentável, enfatiza, pragmaticamente, a dimensão tecnológica e 

econômica da sustentabilidade e pretende articular crescimento econômico e preservação 

ambiental. “Nessa abordagem, o processo de transição para o desenvolvimento sustentável 

será liderado pela economia de mercado através de tecnologias limpas, controle do 

crescimento populacional e processos produtivos e de consumo ecologicamente 

equilibrados”. (HOEFFEL, REIS, 2011, p. 192). Outra matriz, segundo os mesmos autores, 

prefere utilizar a expressão “sociedade sustentável (grifo dos autores), salientando a 

autonomia política, a diversidade cultural, os valores éticos de respeito à vida e as 

desigualdades sociais e políticas” (idem n.a.). 
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Parece bastante pertinente avaliar que a tal.tv teria, em tese, muito mais afinidade 

com a segunda opção. No entanto, a percepção, a partir destas primeiras discussões aqui 

colocadas, é que o projeto de rede pública se sobrepôs à perspectiva de uma circulação 

ainda não avaliada como, talvez, devesse ser. Isto porque, além do traço ou baixa audiência 

que as TVs Públicas na América Latina costumam dar de audiência há este outro lugar que 

é a webTV disponibilizando um material bastante acessível. Neste sentido, apesar do pouco 

espaço desta comunicação não ter nos permitido adentrar também esta discussão, vale 

recuperar as reflexões críticas propostas por KILPP (2014) acerca do que é, exatamente, 

uma webTV. Talvez este fosse, então, o momento da TAL considerar as necessárias 

diferenças da natureza entre o off-line e online compreendendo que coubesse a este último 

uma incursão na convergência midiática, aquela que amplia o espaço crítico e a interação 

frente a uma produção diversificada e, como colocamos, até mesmo contraditória  diante 

dos objetivos que mobilizaram a criação da TAL. Afinal, o complexo quadro da questão 

ambiental da América Latina tem demandado a urgência de seu enfrentamento. Não 

potencializar um veículo como a tal.tv me parece, neste momento, um significativo 

desperdício. 
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