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Recomendações a serem abordadas em programas específicos e/ou 
linhas editoriais

O presente documento é uma compilação, com pequenas atualizações, de 
propostas  discutidas  e  aprovadas  no  escopo  da  Câmara  de  Cultura, 
Educação, Meio Ambiente e Ciência, algumas vezes em reuniões conjuntas 
com a Câmara de Cidadania e Direitos Humanos, ocorridas entre 2010 e 2012.

De  uma  forma  geral,  estas  recomendações  podem  ser  materializadas  em 
forma de programas (séries), interprogramas ou como linhas editoriais a serem 
seguidas pelo jornalismo e outros programas da EBC, a menos que indicado 
em contrário.

1. Ciência

Objetivo: Estimular  o interesse pela ciência e pela carreira de cientista,  nos 
jovens.

Público-alvo principal: crianças/adolescentes; e também o público em geral.

Descrição: Estimular os jovens a se interessarem pela atividade de investigação 
e reflexão científica; mostrar  como a ciência é produzida, com ênfase nas 
etapas  de  reflexão  e  descoberta;  incluir  informações  sobre  a  história  e 
epistemologia da ciência. Abordar a pesquisa científica não apenas das áreas 
de  exatas  e  biomédicas,  mas  também da área  de ciências humanas,  tais 
como antropologia e direito. Abordar também a ciência não-ocidental, tais 
como as do Oriente Médio,  Ásia, África, e o conhecimento tradicional  dos 
índios e caboclos brasileiros.

Incluir  reportagens  em centros  de pesquisa, museus de ciência e entrevista 
com pesquisadores.

2. Antropologia: Uma Nação, vários povos

Esta série de programas teria por objetivo retratar os migrantes –estrangeiros ou 
brasileiros – que contribuíram e contribuem para a construção da nação: suas 
histórias, dramas, conflitos entre gerações, contribuição à cultura, à culinária, 
etc.

Entretanto,  para  além  dessa  importante  abordagem  jornalística  e  cultural, 
existe  outro  objetivo  mais  sutil:  A  heterogeneidade  das  origens,  culturas, 
crenças e valores, resulta em uma diversidade de comportamentos que, por 
desconhecimento ou por ação inconsciente, acabam incomodando as outras 
pessoas. 



Objetivos: (1) Valorizar os migrantes e suas batalhas, especialmente para que 
os  filhos  dos  migrantes  conheçam  o  sofrimento  vivenciado  por  seus  pais 
(estabelecer um vínculo cultural entre os filhos dos migrantes e suas origens); 
(2) Promover  a  tolerância  entre  as  pessoas  ao  explicitar  a  origem 
histórica/cultural  de determinadas atitudes e hábitos  que são normais para 
alguns e abomináveis para outros.

Obs: Não apenas os povos que estão “desaparecendo” pela miscigenação, 
mas também aqueles  que procuram preservar  suas tradições, tais como os 
libaneses,  palestinos,  judeus,  holandeses  (Holambra),  suíços  (Comunidade 
Helvetia), okinawa, etc., deveriam receber atenção.

3. Programa para pessoas da terceira idade

Público-alvo: Pessoas da terceira idade

Objetivos e descrição:

Um bom programa para a terceira idade não deve tratar o idoso como uma 
pessoa anormal que necessita de cuidados especiais, e sim como um adulto 
que possui gostos e ritmos diferentes daqueles que o mercado de massa tenta 
impingir.

Uma  das  principais  dificuldades  do  público  de  terceira  idade  refere-se  à 
audição. Ao contrário do que normalmente as pessoas acreditam, o problema 
não se refere tanto ao volume do som (que poderia ser resolvido simplesmente 
aumentando-se o volume da TV), mas sim à capacidade de discernimento de 
sons  rápidos.  Assim,  uma  fala  em  ritmo  mais  pausado  (uma  fala  não 
apressada,  sem  exageros)  é  suficiente  para  melhorar  sensivelmente  a 
inteligibilidade por parte desse público.

Da  mesma  forma,  deve-se  evitar  efeitos  visuais  baseados  em  seqüências 
rápidas de cena (cortes ou movimentos),  ou oscilantes (provoca uma certa 
sensação de tontura).  Idem,  em relação aos  efeitos  sonoros  baseados  em 
ruídos excessivos.

Assim, esse programa deveria ter, entre outras, as seguintes características:

• Discurso,  por  parte  dos  apresentadores,  em  ritmo  mais  pausado; 
empregar  o  português  clássico,  procurar  recuperar  a  semiótica  das 
décadas de 50, 60, bem como o jargão do interior (“caipira”) e evitar 
neologismos  (quando  este  for  inevitável,  deve-se  explicitar  o  seu 
significado).

• Fundo  musical  suave,  com  emprego  de  músicas  do  repertório 
tradicional brasileiro.

• Apresentação  de  artistas  e  personagens  que  fizeram  sucesso  no 
passado.

• Foco no entretenimento e informação. O programa deve ser divertido. 
Mas  uma diversão  baseada  em situações  cômicas,  ingênuas  e  sem 
apelo a agressões físicas ou verbais.



• Valorização de feitos  das  pessoas  dessa  faixa  etária,  para mitigar  o 
conflito de gerações  em que as  gerações  passadas são tidas como 
“ultrapassadas”.

• Na grade de programação, é necessário que ele seja alocado em um 
horário  não muito tardio,  considerando-se  que muitas  pessoas  dessa 
faixa têm o hábito de deitar cedo.

Como ocorre com qualquer público, as pessoas de terceira idade buscam, na 
TV, essencialmente a diversão. Os programas cômicos usuais, especialmente 
os  das  emissoras  comerciais,  geralmente  são baseadas  em exploração  do 
erotismo,  ou  da  violência  gratuita,  absolutamente  condenáveis  dentro  dos 
princípios  de  uma  emissora  pública.  Além  disso,  deve-se  evitar  também  o 
recurso  a  referências  literárias  rebuscadas,  pois  isso  estaria  excluindo  os 
milhares de cidadãos e cidadãs que tiveram acesso apenas à escolaridade 
básica.

O  programa  não  precisa  ser  exclusivamente  voltado  para  o  público  de 
terceira idade. Pode, e é desejável que o seja, voltado também para outras 
faixas  etárias,  para  promover  a  plena  inclusão.  Dentre  a  diversidade  de 
programas  que  existem  na  televisão  brasileira,  o  programa  “Viola,  minha 
viola”, de Inezita Barroso, da TV Cultura de São Paulo (e retransmitido pela TV 
Brasil) é um exemplo que atende às características acima descritas.

O programa poderia ser,  por  exemplo,  na linha de variedades,  misturando 
apresentação  de  cantores,  intercalado  com  pequenas  reportagens 
abordando temas atuais, como saúde, ecologia, política – tudo explicado em 
um linguajar que o público de terceira idade seja capaz de compreender, e 
que atenda a seus  anseios  –  por  exemplo,  questões  como aposentadoria, 
alimentos e hábitos saudáveis, etc.

4. “Memórias”: Programa de resgate da memória excluída

Público-alvo: jovens e adultos.

Descrição:

Existe uma pequena parcela da população brasileira, excluída e discriminada, 
cuja riqueza cultural é totalmente ignorada pela sociedade e mesmo por seus 
parentes. Trata-se dos idosos abandonados em asilos.

A proposta do programa é que, a partir de entrevistas realizadas com essas 
pessoas,  seja  contada  a  história  da  cidade  ou  de  um  bairro  e  dos  fatos 
(incluindo os mundiais) pela ótica delas. Ao longo da narrativa, poder-se-ia por 
exemplo comparar fotos antigas da cidade com cenas do mesmo local nos 
dias atuais. 

O objetivo, assim, é chamar a atenção da população para o fato de que 
esses idosos, abandonados pela própria família, possuem uma riqueza cultural 
digna e, com isso, incentivar os jovens a valorizarem essa riqueza humana e 
cultural.



Obs: Além das pessoas em asilos, o programa poderia também gerar matérias 
a partir de outras pessoas de terceira idade, bem como de comunidades que 
lutam  para  preservar  as  tradições  culturais  do  bairro  (ex:  Casa  Tainã  em 
Campinas).

5. Arqueologia urbana

De tempos em tempos, surgem notícias nos jornais, com o seguinte teor:

• Uma empreiteira irá demolir casas da década de 20 para construir em 
seu lugar um moderno edifício comercial;

• Casa  com  detalhes  arquitetônicos  da  década  de  50  encontra-se 
abandonada e prestes a ruir;

• Obra em rua no centro da cidade “descobre” antigos trilhos de bonde.

A preservação urbanística e arquitetônica possui diversas similaridades com a 
ecologia:  Ela  não  deve  ser  o  fruto  de  um  abnegado  e  restrito  grupo  de 
especialistas interessados. Antes, deve ser uma ação coletiva da sociedade e, 
portanto,  essa  sociedade  carece  ser  educada,  esclarecida,  sobre  a 
importância da pequena arquitetura, da mesma forma como ocorreu com a 
difusão da consciência ecológica.

Os episódios poderiam abordar os patrimônios que, de alguma forma, foram 
soterrados pelo tempo, tais como:

• os trilhos de bonde da cidade de São Paulo, ocultos sob o moderno 
asfalto;

• a rede de túneis sob a Av. Paulista;

• as estações de trem construídas pela arquitetura inglesa.

6. Meio Ambiente e Ecologia

Ainda que a TV Brasil possua uma série de programas dedicados aos animais 
em extinção, preocupa-nos uma abordagem mais sistemática sobre questões 
ambientais nacionais/locais e do impacto direto que elas têm para as pessoas.

Como exemplo, as seguintes questões deveriam ser abordadas:

• A  ecologia  de  macrorregiões,  tais  como  as  Chapadas,  cataratas, 
matas, e o impacto do progresso econômico sobre elas;

• O microcosmo da mata ciliar dos córregos urbanos, suburbanos e rurais, 
e o impacto do lixo doméstico e industrial sobre as mesmas;

• A questão dos mananciais e reservas hídricas;

• O uso de agrotóxicos: sua necessidade, seus impactos para as plantas, 
animais e pessoas.

7. Registro de manifestações folclóricas



Gerar  programas  culturais/educativos  a  partir  do  registro  de  manifestações 
folclóricas e culturais, tais como a catinga, as procissões do Corpus Christi, as 
congadas, a lavagem das escadarias, etc.

8. Profissões

Série abordando as profissões pouco valorizadas ou em extinção, tais como os 
professores  do ensino básico,  mateiros,  sapateiros,  coletores  de  lixo,  etc.  O 
objetivo é o de chamar a atenção da sociedade para a importância desses 
profissionais,  as  dificuldades  que  esses  profissionais  encontram  em  seu 
cotidiano  e  a  engenhosidade  de  suas  soluções,  as  quais  passam 
desapercebidas e portanto menosprezadas pelo público.

9.  Rádio:  Programa  radiofônico  voltado  para  pessoas  com  limitação 
visual

Pessoas  com  limitação  visual  em  geral  possuem  percepção  auditiva 
acentuada  e  uma  percepção  dimensional  diferente  do  mundo  que  nos 
cerca. A descrição de cenas, seja em noticiário, seja em entretenimento, feita 
por  pessoas  comuns,  volta  e  meia  faz  referência  a  informações  visuais 
(gramado verde,  torcida colorida),  ausentes  àquele público específico.  Por 
outro lado, esse mesmo público especializado pode ser capaz de perceber a 
mesma realidade por meio de outras nuances, auditivas ou mesmo táteis, que 
escapam às pessoas comuns.

Assim, é razoável que exista um programa cuja elaboração e narração seja 
feita por profissionais com limitação visual. Não se trata de criar um programa 
com conteúdo específico  e  restrito  a  esse  público,  mas  sim um programa 
genérico,  que  possa  ser  desfrutado  por  qualquer  pessoa,  apenas  que, 
elaborado a partir da ótica dos excluídos visuais.


