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 erado lobo erer: iagen elada da naureza, 
ecrio enre 200 e 2006, raou obre o dicuro culurai 
gerado ela culura e ela V ao alar obre a naureza 
braileira. e rograa arecia er u objeo ideal de eudo 
obre o jornalio abienal, ela ua uaro dcada de 
eincia, orue  roduzido ela aior eiora braileira, 
a TV Globo, e por ter formatos de televisão muito especí cos, 
ue arece ecoar no iaginrio braileiro obre o ue  
naureza.  10 ano coleo da euia original, ee 
arigo reena dicuro culurai coneorneo obre a 
naureza, ara de iagen abienai do lobo erer, 
eu conedo culural e dicue o ue udou na counicao e 
no abienalio dede eno, aualizando o ue aconeceu no 
undo, no rail e na counicao.

aarascae ornalio abienal naureza culura 
counicao
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nironenal journali on V: a a 
changed in the twenty- rst century?

Abstract 

e aer a lobo eorer: eiled iage o naure 
rien beeen 200 and 2006, a abou e culural dicoure 
generaed b culure and V en aling abou razilian 
naure. ro V lobo Neor, i rogra eeed o be 
an ideal objec o ud abou enironenal journali.  a 
our decade o eience, becaue i i roduced b e large 
Brazilian broadcaster and because it has very speci c television 
ora, ic ee o eco in e razilian iaginaion a 
i naure. er 10 coleed ear o e original reearc, 
i aricle ill rein i coneorar culural dicoure 
on naure, ru enironenal iage o , eer culural 
conen and ill dicu a a canged in counicaion 
and enironenali ince en, udaing a a aened 
in e orld, in razil and in counicaion.

eors lobo erer V culure counicaion 
enironen

  N    C N NS 
CC S N:
:aleiroeroalazar1.blogo.co201706
caoano20.l

eriodio abienal en la eleiin: u a 
cambiado en el siglo XXI? 

ese

l enao "Globo Reporter: imágenes veladas de la naturaleza", 
ecrio enre 200  20061, raa obre lo dicuro culurale 
generado or la culura  la eleiin al ablar de la nauraleza 

1  lobo erer: eiled iage o naure (2006). ailable in :aienia.uc.brandleandle7
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brailea. rograa de la gigane ed lobo de V ue arecía 
er un objeo ideal de eudio obre el eriodio abienal, 
or u cuaro dcada de eiencia, e roducido or la aor 
eiora brailea  orue iene orao de eleiin u 
especí cos, que tienen eco en el imaginario brasileño sobre 
lo ue e la nauraleza. eu de 10 ao coleo de la 
ineigacin original, ee arículo reenar u dicuro 
culurale coneorneo obre la nauraleza, a ra de 
igene abienale a , a ea conenido culural  
dicuir lo ue a cabiado en counicacin  abienalio 
dede enonce, acualizando lo ue a ucedido en el undo, 
en rail  en la counicacin.

aabras cae lobo erer V culura counicacin 
edio abiene 

 troo
 u undo onde a eerincia uana  liiada ela elocidade e elo deere 

do rio da ida coneornea, cada ez ai olao a aeno ara o araío de 
az e ereio. a  a aberura da inroduo da ee de dierao obre jornalio 
abienal na V, ocada no lobo erer, u rograa obre a aior eao de 
eleio do rail. eidio elecionado ara analiar a naureza da iagen roduzida 
elo lobo erer  Serra da odouena - a iage acinane ela aa irgen 
da Serra da odouena, no ao roo do Sul, a arir de 0110200. a roduo 
oi ecolida orue ora ualidade e conradie ue reela coo  colea a 
roduo de jornalio abienal:  ora o deeeno uano ara reerar a 
naureza, enreia bilogo de cao e cenro de eudo e caura bela iagen de 
ao roo do Sul. Vereo, no enano, ue a io uae do abiene, da biologia 
e da biodiversidade é simpli cada por apenas uma natureza, bela, mas acessível apenas 
elo cienia e ela rria eleio.  ab encana o eecadore coo algo 
bonio algo ue auena ua concincia abienal, ou rooe a arendizage obre 
o ambiente e seus seres vivos. O bom trabalho jornalístico que guiou a pesquisa cientí ca 
de iria ara o rograa erde críica diane da beleza ue o rograa recia 
raniir.  conedo da noícia orna-e re da iagen da naureza e do blico 
que provavelmente vai car com seu conteúdo mais fácil. Essa impressão é reiterada 
na elaborao do eo de rancico o, rerer reonel elo eidio Serra da 
odouena.

Vereo ue a nae na iagen de aniai e belo lugare uando adjeio e 
eree uerlaia coo a maior, a mais longa, pela primeira vez, um espetáculo, 
reela a neceidade da roduo de caar a aeno ara o aeco ai ile do 
cenrio, e no a coleidade ue o ea raz. Coo  a ineno dauele erado, 
bucao decobrir coo a iage da naureza no rerer do lobo conie e u 
ri: or ua orige, eu rrio undo naural or noa iaginao e culura ue 
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enende a naureza de aneira dierene  ela cnica de eleio ue eibe, 
reiteram, arti cializam e distorcem. Vamos tentar responder: Vemos e obtemos 
inorae eeiaene de eleeno naurai ou de iagen de abrae raca da 
natureza?A primeira seção do Mestrado original tentou buscar as origens do programa, 
dede ua orige no eríodo da diadura iliar braileira (16-1), co ua 
raíze anglorioa e orao eerienalia.  eguida, e coo oco rincial dea 
dierao, oi analiado u eidio eecial  obre o ananal e ao roo.  
ananal  u bioa eecialene rico ara euia e iagen, o ue leou a rio 
dicuro obre a naureza. a ea analia a conruo do eidio coo u roduo 
audiovisual e re ete sobre os textos culturais em que se baseava. 

 egundo caíulo do erado aborda r dicuro culurai relacionado.  
primeiro conceito retratado vem da Modernidade, que in uenciou o modo contemporâneo 
de coreender a naureza.  eguine ubeo reraa oieno abienai do 

nal do século XX, seus aspectos ideológicos e suas origens no Brasil. O último mostrou 
a realorizao da naureza coo u eleeno ial ara o oen.  reolue 
goernaenai e o acordo abienai ubeuene, coo a genda 21, redirecionara 
a ociedade de oje ara coeare a ediar co o noo abiene. ai rodue 
culturais criam imagens da natureza que certamente in uenciam as concepções dos 
jornalia e eecadore de eleio.

 erceiro caíulo dee rabalo oi dedicado ao eudo de eoria obre a culura 
ue analia a conruo iblica da naureza, e ualuer uore elernico de 
counicao audioiual.  rieira eo raa da auonoia da ideia e íbolo na 
naureza e no euea da coia.  egunda are aborda a eruurao de igno e eo 
obre culura.  erceira ubeo conideraa iagen ineriore da naureza, dicuro 
do homem sem nenhuma intervenção jornalística. E a última parte deste capítulo re ete 
obre ono de ia obreoo. , deaegado da naureza, uando o oe ua a 
razo e a culura ara a liberdade  ouro, eocional, uando rocura o encanaeno do 
undo e a uanidade e reconecando co a naureza.

i, a uara are dee erado uiliza odo o conceio reiaene abordado, 
mas aprofunda as teorias da mídia e seus autores, re etindo sobre a importância das 
ediae elernica ara ligar o indiíduo enre i e ab incul-lo ao eio e 
ue ie. eacou o roceo de deconeo do ue  real do abandono da eerincia 
humana e do surgimento das imagens de simulação. A hipertro a das imagens da natureza 
e a coneuene earao enre o eleecadore e o eio abiene ora oura 
iee a ere coroada.

  iscrso ctra a atrea
 lobo erer  u rograa co grande reonabilidade. oi a egunda aior 

audincia da ede lobo e 200, egundo dado da erea boe. Seu alcance le 
dá grande poder de in uenciar o imaginário do telespectador brasileiro. Buscou-se nesse 
erado coreender e o orao jornalíico ue ineredia a eica da 
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natureza no GR tinham competência ao fazê-lo ou se eram apenas uma trama ccional, 
baeada e ao e iagen do undo real. o e iorncia, oi elo conceio 
formados nesse espaço público formado pela TV, partiriam decisões a rmativas, no plano 
real, ara a roeo ou degradao do eio abiene. ear de abordar uai o a 
iagen de naureza roduzida ela culura, ea dierao no oderia abarcar oda 
a concee erica ne odo o oeno irico ue o ea oi leanado. 
orano, decidio ocar no dicuro culurai coneorneo obre a naureza e ue 
uoaene ora o conceio da ociedade ue oje roduz e conoe o .

O programa Globo Repórter utiliza um discurso cultural e cientí co para con rmar 
ue ranie iagen da naureza: u abiene ereio e belo, a ainda ore 
inererncia uana. o conrrio da ao redaria, ue eecialene a ediao, 
com o meio que é gravado pela lente da TV seria esclarecedor natureza, a m de promover 
o uo uenel de recuro naurai. o eo eo,  abuo de  de iagen 
eocionai, ue nega al raciocínio. a or ue o rograa e eo culurai obre 
a natureza como muitos?O pensamento desenvolvido a partir da Agenda 21 continua a 
er a reerncia global ara o deenolieno de rojeo, iniciaia e noo acordo de 
reerao abienal - oi diulgado elo cenro de ecelncia abienal, acadica 
e de inorao ara enender ual o abiene de iagen ue eo aualene e 
noa iaginao e na ídia. Se or u lado o orjado no enaeno oderno, cujo 
deenolieno deende da iage a dioluo do reene e do aado, incluindo 
ea bae aeriai e culurai, or ouro eao aino ela garania. inda ue 
ara da culura e ua iagen. anueno de u undo e ociedade uenel 
neraene, o ao  coneorneo, a deorador e redario. a a ociedade 
coneornea urbana arece dirigir a aiude uenei, de acordo co o conceio 
da genda 21.

 eo culurai eerno ara o oe ue iera or acordo abienai ou 
imagens pasteurizadas da TV, construindo o mundo real e in uenciando nossa visão. São 
janela erdadeira, concee ínia e eoai da naureza roduzida e noa 
ene - a relao direa co o eio abiene - e o uio ai coniderada inculaia 
coo a iagen roduzida indurialene na eleio.

 Atooia o o as ieias
 uncionaeno aralelo e indeendene da ideia e iagen da naureza orna-

e cada ez ai claro. e eleeno reai coo aniai e egeao, rio e onana 
caurado or ua euie de V, or eelo, oc ode criar ouro undo naurai, 
de acordo co cririo de edio, roduo de o e iage.

eo ane de oda a araernlia ecnolgica conribuir ara a reconruo da 
iage real, o ere uano  lidado co al abilidade.  ideia de ue o ere 
uano ode er criado eincia e uncionaeno adeuado e indeendene do 
undo naural. No enano, ara e aerializar, ele recia e conecar a oura eera 
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da eincia uana, coo a culura ocial e eleeno naurai ara le-lo ubrao, 
conedo e eranecer io. dgar orin ora dierene níei onde ora a culura:

 necerio aricular a nooera no undo anroo-ocial de acordo co ua 
rindade colea: icoera, ocioera, nooera.  icoera  a eera do 
eírio  crebro indiiduai.  a one da rereenae, da iaginao, 
do ono, do enaeno. oene  crebro do ubncia e realidade a 
ua rereenae, io, ono, crena. a a realizao de io, deue, 
ideia, dourina  oíel oene na e ara da eera ocial: a culura, 
roduzida ela inerae enre eírio-crebro, con a linguage, o 
conecieno, a lgica e a ineligncia. egra aradigica ue eriiro 
ue io, deue, ideia, dourina, aceo eja erdadeiraene. e, ua 
ez orado, uga ubncia, organizao, ida, icoera e ocioera.
(N, 1: 10)

 oura realidade, de odo ue cobina o undo da ideia indiiduai e 
uana ao undo coleio e ocial. Noo undo de ideia, indiidual,  e aerializa 
no abiene ocial uando conronado co a regra da língua, uore iaginrio 
ue cada culura adoa:

 ene  crebro e a condio de culura, de eco-organizar, liiar, liberar 
a nooera, ue condie, eco-organiza liie, libera a ene  crebro e 
culura. Cada u dee cao  ano ecoiea do ouro doi, ue, e 
eguida, ir ober alieno, energia, organizao, ida. (N, 1: 10).

nendeo, orano, ue u roduo culural e liga a oura rea, no ara 
permanecer el ao mundo natural. Mas leva a cabo tal movimento para permanecer vivo 
e indeendene dio. Nea inerao de ideia, oc no ode aber ao cero o ue  
u enaeno indiidual ou ocial, ua deanda aricular ou or ideia coleia 
que usamos. Ou que eles têm mais poder para in uenciar o curso de ação sobre o 
undo da coia:

 ociedade doeica o indiíduo or io e ideia ue, or ua ez, 
doeica a ociedade, a o indiíduo ode doeicar recirocaene 
ua ideia e eu io. No jogo coleo (anagonia coleenar, incero) 
da oerao de ujeio, araiio uo enre a r inncia (ociedade-
nooera indiidual),  oibilidade, aior ou enor, de ua deanda 
ibiica  liberadora. (N, 1: 110)

 co relao a u roduo de eleio, ue ua roceo de culura de 
coniuioara onar coo eo, eo u coleo jogo de araiio enre o 
undo daideia de roduore de eleio, co cnica, conceio e abordagen do 
undo naural  do eleecadore, ue  eu uniero iblico ue dialoga, aceia 
ou subverte a ordem estabelecida por um programa de televisão. No caso da monogra a 
orige dee arigo, acrediao ue ee coue, ebora audel,  injuo do ono 
de ia do ue  anunciado coo u roduo de ídia (rograa abienal) e o ue 
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realene  (e rereenao deacada naural).  alez or io o lobo erer j 
oi a egunda aior audincia de eleio audiia lobo: no rabalar co naural, 
a co a nooera ue e reere dgar orin, o undo da ideia do naural, a no 
deende dio  undo de ideia ue e encaia e noa coreeno. ara deiir 
da coleidade da ecologia e a eo a ideologia.  a aneira acinane no olo 
de eda e na ala.

 aes iteriores e eteriores
 dicuo obre a iagen da naureza dee er reorienada, ara o ue enendeo 

obre o undo naural da erra, a arir do inai, eo e culura ue n aiilao 
e roduzio a arir do lano aerial e objeio. a ea ora, u roduor de 
V dee ear reocuado co a recio do ao enconrado (o abiene eerno) e 
coo onar o roeiro, o eo e a iagen ara ue o blico enenda (aore inerno 
ao roceo de eleio). eeo enar e iagen abienai eerna ara n, o 
undo ao eu redor, enuano a naureza da iagen ue j eo denro de n e a noa 
iaginao obre ele. u eja, o dilogo enre ee doi undo.,  reulado iagen do 
ue uereo dizer co iagen naurai. ai inorae, organizada, ode orar 
ua io de undo earada, co regra e oerando rria. e acordo co dgar 
orin: O conhecimento de um indivíduo se alimenta da memória biológica e da memória 
cultural, que estão associadas em sua própria memória; Ele está em conformidade com 
vários corpos de referência que nela estão presentes. (N, 1: 1)

 conecieno uano  cooo de eleeno do undo naural, inerno e eerno 
 ua coniuio, e culural. No crebro uano, orano, no  earao drica 
entre esses dois mundos. Isso será útil para entender as re exões dos teóricos da mídia 
ee rabalo, orue ao er o ue  conuido ela V oa coo erdadeiro, ualuer 
objeo abordado, eerno  eruura de eleio. orano, o undo real naural., So a 
conrue iblica na ela.

Veo ue a dualidade da naureza e da culura de o undo coo ele  e noa 
io undo obre ele. Veo ab o coue enre ee doi olo, o reulado ode 
er iercoleidade ocioculural, ou eja, a caacidade de rogredir ara da 
incereza uana e erro uano. orano, ee eudo e coo objeio ueionar 
e o rograa lobo erer reroduz ie riordiai da naureza - ara ealar a 
beleza e a ua ereio - ou indeendeneene roduz ua oura realidade, a eleio, 
ue or ua ez olda a noo de eecador obre o undo naural. e ua ora ou 
de oura, o rograa e a oibilidade de orar ua iage coleia da naureza 
ue aborda.  200,  ee 1, da audincia e doicílio co eleio na grande 
So aulo. u eja, cada dua eoa co a V ligada, ua aiiu a iagen de . 
Di cilmente não in uenciar o pensamento de uma população.

 ao a ctra coista a atrea
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 culura ajuda a roduzir o real, eja ele concreo ou iblico, indiidual ou coleio.
a ual  a anage de irar a reerncia riria do er uano. cincoenido e 
conao co o eio - e derieno de noa rria rereenae,ual o undo 
produzido pela cultura? Para impor-se à natureza, a vida deve tornar-se autônoma das 
incereza no undo. a oi a inirao da eoluo uana ere e abo, da 
odernidade deorando a naureza no undo coneorneo.

“De formas arti ciais, 'culturais ', os homens andam altivos para um destino 
que eles próprios desenhado. Por modos misteriosos, 'naturais' (...) No entanto, 
taisdistinções entre caminhos. 'Culturais' e 'arti ciais' sugere à primeira vista, 
conceito totalmente insatisfatório para 'arte' e 'cultura '. A "cultura" seria, de 
acordo com este critério, a imposição deliberada de um signi cado humano ao 
número insigni cante de "natureza", e "arte" seria o método pelo qual o espírito 
uano  ioo  naureza.(SS, 17: 1, 1)

i, o er uano e ua coniuio oldada or eleeno naurai ue criou 
e o culural eio ara ela. e coniuine ab ere coo erraena e cria 
ouro ara o indiíduo coniue o undo  ua ola.  culura ere de ediao 
enre o ere uano e o eio abiene.  aerialene e erraena de conruo 
que mudam o mundo, é simbolicamente por meio de ideias que parecem insigni cantes, 
a na erdade olda a noa conceo do undo.

Vemos então como os elementos aparentemente supér uos da cultura podem servir-
no de area uncionai eenciai ara a ida rica.  al dio, no aena ilubrar 
olue aeriai, alcanar alura de oura reolue obre a ida uana, ai coo 
iblico, racional e iaerial. i ab rabalao ara a noa obreincia 
íuica. Vendo a naureza da iagen e ua realidade oalene inranigene, io 
ode aar deercebido. a n aiilao ea inorao coo algo erdadeiro, 
ua ez ue ai iagen o a nica reerncia ue eo o ao, regie e ecie. 
 conedo inranigene orna-e aena dicuro e, orano, erdade denro de noa 
ene.  e no odeo roar oura iagen de oura realidade, rereenae 
inocene do undo e orna erdadeira.  counicao enre o oe e a naureza 
ab  eia ara do dioiio ue recebe e enia a inorae. Se iero 
a eerincia da ala de aula, noa erceo er de u io Se aena iual, er de 
oura ora ai do ue o real.  ono  ue denro do noo raciocínio, coo io co 
o auore acia, no ercebeo claraene a dierena enre a dua iagen, dando 
alore eelane ara abo o io de counicao.

 terercia a ctra e eiao eetrica
rograa de eleio coo o lobo erer dialoga co iagen ubjeia de 

naureza eocional ara criar lin co o eecador.  beleza e a ureza de abiene 
riiio ou ligeiraene alerado elo oe erie. aradoalene, n, 
espectadores, buscamos a ora e a fauna intocadas em uma produção cultural, humana.
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Na erdade, no no aegao a eleeno errere, íico, aeriai e io. 
ano ligao ao íbolo culurai ue eo obre o naural e no encaina ara 
a beleza e a ereio, ara a iria obre o erro e a ore. N no aegao  eleio, 
 iagen da naureza.  ora de enrada da inorao uana, o cinco enido, 
ode ornecer eerincia iblica da V, incluindo o conrono iblico co o 
undo naural.ra de iagen ue iula o enconro co a naureza, odeo 
urir a ala de naureza, ue  iblica e noa coniuio enal ai riiia 
e rico e caa. nicialene, ee eneno no  negaio. Se adoaro ea 
aiude co o undo, odeo ob-lo ibolicaene, aduirindo-o, dando ala ao 
recedene e enido ara n. icologicaene e ibolicaene, odeo alcanar 
a reerao abienal denro de n. ara reorular noa concee da naureza 
e do undo ue no rodeia, odeo az-lo e recol-lo ibolicaene or erea 
de mídia, cujo interesse é atrair a atenção do público sem re-signi car nada. Mas se o 
relacionaeno durar aena ara a iage, a eibio no lugar da eerincia, ai no 
cuar caro. Se no aegaro rincialene a enae irualizada da naureza na 
V, a beleza ou a eoo da iagen, or eelo, no reciareo da realidade ou do 
abiene naural ara er enae da naureza. N ecoleo aena o íbolo da 
naureza (a iagen) e eu uore elernico (o rograa de eleio).

 atrea e ctra oe
 erado lobo erer: iagen elada da naureza ecrio enre 200 

e2006, oi obre o dicuro culurai gerado ela culura e V ao alar obre a naureza 
braileira. a uia coia udou e counicao e abienalio dede eno.  
10 ano dea buca e ara celebrar ua ublicao,  necerio aualizar o ue aconeceu 
no undo, no rail e na counicao.

 erado oi realizado uaro ano a a io  10, a conerncia global obre 
abienalio e oaneburgo, ue aualizou a genda 21, roduzida na co 2, no 
io de aneiro. a a conerncia na rica oi eabelecida ane eo de coear, 
considerando a di culdade de consenso entre as principais potências econômicas. Os EUA, 
ue roduze 2 de oda a oluio aorica no lanea, eaa ai reocuado 
co a l aeda, raue e eganio. ede o aaue  orre do C e 2001, o 
errorio oi a grande ueo global, deiando o abienalio no ano de undo.  
Cina, no enano, e concenrou e e ornar a egunda oncia undial, ecou o 
olo ara ualuer iniciaia ue uebrae eu crecieno econico de 10 ao ano.

No rail, o rograa de renda ínia, ile de eoaora alado  clae 
dia dede 200 eleou o ercado conuidor nacional.  cora de eículo, o 
nero de ediício reidenciai e a roduo de reíduo creceu eonencialene.  
200, arina Sila, a inira do eio biene, renunciou deoi de erder ara a 
bancada rural do Congreo nacional obre o cao de liberao coercial de alieno 
rangnico e o (de)conrole de deaaeno, e ab ara a ecola ederal ara 
o deenolienio ao in do abienalio, no cao da conruo de barragen 
no Rio Madeira, por aprovação da Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousse .O 
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undo ocidenal, caialia e urbano arece er acelerado ainda ai dede eno.  
ecnologia da inorao oi inegrada  eerincia uana, auenando-a . culo 
 e arone oerece inorae no  ara ubiuir a realidade, a ab 
obre io. o e dee a ecnologia coo a realidade auenada.Vil luer (120-
1991), lósofo checo naturalizado brasileiro, provavelmente escreveria novos livros se 
ie joen oograando e ublicando udo o ue aze e oda a rede. le deacaria 
a rae realidade auenada, or caua da reiindicao da culura uana ara enar 
azer o ue  real aior e elor o ue a realidade. ara ee e ouro eneno, 
a dierao de erado lobo erer: iagen elada da naureza arece 
eranecer aualizado. Se na dcada de 2000 a naureza era u oi e rograa de 
TV analisados, hoje, as televisões com câmeras de alta de nição e som apresentam um 
grau de alta delidade impossível de ser alcançado pela natureza. Em breve poderemos 
tocar os cabelos de um jaguar e cheirar ores silvestres, mas ainda sentados no sofá, que 
roaelene agiaro e , , 6 ...

 cnica de caura, graao e edio ab elorara. Se e 2006 a lobo 
erer iurou aego eocional co a inorao abienal, oje eo rodue 
dramáticas reais com a ora ea fauna como cenários e protagonistas.Truques no plano e 
contra-plano, super zoom, câmera lenta e câmeras drone foram melhoradas, cando o 
abiene ainda ai ero da lene, ela e o noo olo.uano ao reiro iblico 
ue o rograa eudo abienalia de eno e ornara, oje  u ercado de 
ile de dlare, liderado or gigane de counicao coo Naional eograic, C 
e icoer Cannel.  lugare eico diane ue ora regirado orna-e cada 
ez ai gico deido  ualidade cnica de graao, e a eo abiene naurai 
ue o coun ao eecador e orna anico, ua ez ue a aneira de areen-
lo  elorada.  eleio  o abiene elor do ue o noo olo e arila ee 
olar connoco. o , enuano no enaro na rene dele. areing no e uio 
ar. co, uenel e conciene ora eabelecido coo alara-cae ara 
a enda de banco ara iei, da oda ara eeno culurai. oje,  uae ua 
obrigao ocial azer uo de roduo e inorae ue o abienalene correo. 
 edo da eino gerou ua ariedade de narraia. oi dele ero deacado aui. 
 riordial, arueíico e iolgico,  ua grande one de iria anica ara 
relao enacionalia.  200, oue ua inerreao errnea da edra do Sol 
Asteca, ou o Calendário Maia, que indicava o m dos ciclos ou eras, e não o m do mundo. 
rena e infotainment no e reocuou co io e roduziu onelada de conedo no 

nal do mundo, como o único programa History Channel fez.

No rrio jornalio, o edo da eino ornou-e u ao reraado na ancee. 
 eeraura o ai erea, a erda na agriculura giganeca, a ecaez de 
gua aea a regie onde couaa aer abundncia dele. Seanalene, a eino 
de algua ecie no lanea  reraada coo ua aeaa ou lieralene. Na erdade, 
o mundo está no nal, pelo menos o mundo como o conhecemos.

 iagen da naureza anida elo oen o, orano, euizornica. or u 
lado, a ociedade ainda uereia a iagen da naureza coo algo ceio, eerno e 
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intocável. Por outro lado, é como se admitimos o seu m e escolhemos a cultura como 
ubiuo do naural. o  irracional, a conínuo.

Flusser, com seu trabalho "Natural: mente: múltiplos acessos ao signi cado da 
naureza (17), ora coo o ere uano criara a culura ara e ornar 
indeendene da naureza e, e eguida, ele ora eo culurai obre a naureza, 
obre coo aniul-la e uer-la.  naureza real ere oi alerada elo odo coo 
a eo. culura ajuda a roduzir o ue  real, eja ele concreo ou iblico, indiidual 
ou coleio. a ual  a anage de no riaro de noa reerncia riiia, 
do cinco enido e conao co o eio, e aor de noa rereenae, de noo 
mundo produzido pela cultura? Para impor-nos sobre a natureza, ganhar dela e livrar-se 
da incereza do undo. o ere oi a inirao ara a eoluo uana, ano na 
ra oderna uano na Coneoraneidade. Na inroduo do erado de 2006, oi 
a rmado que a natureza, quando retratada na TV, é fragmentária, triturada e alterada por 
ediadore, eneno ue e ornou ai eidene, ano ela ecnologia da counicao 
e da inorao uano ela ociedade coneornea, ue ie euizorenicaene na 
naureza e ora dela.  iagen riria da naureza, no enano, coninuaro a eiir, 
seja no ambiente real, ou nos milhões de telas que proliferam no século XXI, a m de 
aner a noa anidade e ab a aaliae e iualizae de gina eb. ara 
io, a lobo erer coninua a er ua da rodue bandeira da ede V lobo. 
No enano, o blico de 0 a arir de 2000, caiu ara cerca de 20 e 2010. o oi 
deido  rouo de able e arone, o aueno da concorrncia de canai abero e 
cabo, o enelecieno do blico radicional, no endo ubiuído ela juenude ne 
ela eloria da iuao econica de uio braileiro no ano 2000, ue ode air 
na noie de ea-eira e ez de aiir ao undo na V.

a coia  cera, o lobo erer ai, ua ez or , ineir na naureza gica 
e inaceíel coo ua iura de inorae e enreenieno.  rograa coninua 
endo a janela de culura e iagen naurai do rail na eleio. Coninua a aender  
sua proposta original, com uma linguagem visual re nada e cinematográ ca, narrativa 
anglorioa e oiia, nua receia ile e araene ara dar inorae. raa ao 
rograa, e algu oeno, ereo conronado co a noa raia irgen, o 
lio anial j regirado ara er io, a lia lana ou rua co odere curaio 
edicinai.

ocses
ucao coreender a iagen da naureza ue coe u rograa de 

grande audiência, a m de descobrir que formatos de televisão, jornalismo e formatos 
culurai ai rodue - ue aborda o abiene e o alaene aceio elo blico 
- uiliza. objeo de eudo ecolido oi o noicirio lobo erer, cujo eidio 
abordou u de eu ea ai recorrene, a naureza braileira. ucao u roduo 
jornalíico ara conduzir u dicuro abienal oular e abrangene, e acrediao ue 
o , e no e auoiniule coo rograa eecialia e ecologia,  be coniderado 
ela oulao, coo u correo ediador da realidade abienal braileira. uro 
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rograa eecializado de eleio coo a lobo cologia, o lobo ural ou o erer 
co, no  a reercuo de , ue lea ua rereenao da naureza ara eade 
da caa conecada na V ea  noie.

  oi criado co ua direo uania e de inegrao nacional, ai coo aV 
lobo, durane odo o eríodo da diadura iliar. a, aradoalene, abriu eao 
 direore de euerda e cineaa no ano 60 e 70. ai reerncia ornara oíel 
entender a função ambígua do programa atual: re namento da edição da edição e do script 
de alo adro, ue cobina co a acilidade da eica eereoiada, de cil aceiao 
e de pouca re exão. Isso permitiu que ele caísse para o gosto nacional desde sua criação. 
or, oje ai cnica o eu rinciai enrae ara a inoao e conedo ouado.
Sobre o eidio analiado, Serra da odouena, noa iee era ue aeria u aior 
aelo  beleza do eleeno naurai reraado no coneo da uee abienai. 
nendeo ue o  ena euilibrar o doi dicuro, eocionai e racionai, ainda 
ue inclinado ara o rieiro conedo, ai eico. u eja, ara do aego  ala de 
beleza e do edo de erder o eleeno ue o  an o blico ligado, a naureza 
idiaizada. nendeo ue o dicuro racional, eiene no rograa, e e egundo 
plano, devido à e ciência da produção audiovisual. Entendemos que tal discurso, uma 
abiguidade enre naureza e cincia, e adeuar ao ue oi elicado coo u orao 
de eo culural uio cou e anigo, de cil coreeno e aiilao. uio, 
orano, ue o   rooido coo rograa de inorao abienal, a e ligado 
 oulao or orao arcaico de eo culurai. al raciocínio oi coroado ela 
ereio do abiene criado ela iagen de . a aroiao  naureza culina, 
de acordo co noa inerreao, no enido da ereuao da iagen naurai, 
anendo iagen da naureza, e no a rria naureza.  blico reera a naureza, 
one de eu acínio e eor, ara do olo.

Através de pesquisa bibliográ ca, entendemos que os textos culturais que retratam 
a naureza eo conaneene  dincia, or eio de rereenae uana ue 
duliue a naureza uia eze dianciada da realidade, coo o den.  acínio e o 
edo eo e noa ene, anendo-no rio e longe da naureza, ao eo 
eo. i ab o a enae roduzida ela eleio e or : o eecador 
ie o undo ara receber igno de naureza e no or eerienao da ea.  
noo de dianciaeno do undo real e eu eerieno ara da deendncia da 
culura oi neceria ara coreender a raze da eeacularizao da naureza ela 
iagen .  eleeno abienai reraado e alerado or eleeno cnico de 
eleio, orna o  e decole da realidade ue reraa.  ai cria oura, u eo 
culural ue e eara da naureza, ao ono de no e reciar ai aner ea coneo 
co o blico. Coneueneene, no e abe e o blico recia ai da naureza ou e 
le oerece u eo culural o acinane e eu lugar.

Supreendemo-nos com a e ciência dos textos culturais que substituem a natureza, 
como analisar o trecho em que os peixes são eletrocutados para ns de pesquisa. Tornamo-
no coniene enuano eo au rao a aniai e leno rograa dio abienal, 
orue  aceito um discurso para justi car tal violência. Vimos aqui que a natureza 
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oeda a culura uana e o ue bucao e   n eo e noa iria 
sobre a natureza. Uma vez que a cultura justi ca o que fazemos com brinquedos naturais, 
coninuareo aiindo a rograa abienai, or ai conradirio e abíguo 
que sejam. A nal, fomos conquistados pela beleza e perpetuação de ora e fauna feitas 
or iagen de V. uando ee dicuro  inerido, no enano, ara de iagen de 
choque em peixe ou tiros e desmaio da onça Elisa, a razão cientí ca sobrepõe em o  e nos 
an aiindo a .  ouro roceo abíguo, agora eerao ela naureza 
coo azeo co ua noela, olando-no ao aelo eocional.

al  a indeendncia do  - ai coo ualuer ouro eo - obre a naureza ue 
n oo eeuna (aena oculare) da reurreio iblica, ara de ruue 
de V de u anial agora eino. a  a aior eora de , ue acina e aua: 
a ida no e no eleeno naurai, a na reconruo dee adre de ídia. 
e eo ueiona, orano, e no  deeuilíbrio enre a naureza e ua iagen. 
Coniderao ue a ideologia da reerao abienal ode er conundida co , 
aana eerie cnica ue  e ara recriar o naural ara do irual.

oao de iorncia a V, o  e a iagen, no a naureza e noa inerao 
co a ea, ue ode al-la. 

 a coreeno do oieno abienal global e do rail  neceria ara 
auir coo eria a iaginao do eleecadore, ociedade e counicao de 
eículo e relao  naureza.  oieno abienalia naceu de deanda olíica 
e ociai no ano 60, de odo ue a oje carrega o enido de reerar o abiene 
naural e o oe conruído nele.  ecologia j e concenra na reerao do 
recuro abienai, co a ínia inererncia uana. a dua correne undara 
o movimento de preservação das condições recentes no Brasil, que teve in uência dos 
movimentos esquerdistas. Da democratização brasileira de 80, o Brasil pro ssionalizou 
eu ecanio de dicuo abienal ao ono de acolieno do co-2 e inerido 
na aioria do raado e acordo de conerao global de naureza. Vio ab 
ue a uee abienai ulerizada na ociedade braileira, eneno ue ode er 
enconrado e ria N ue lida co o ea. Vio coo o conceio de naureza 
 aleel a diree dierene, do ineree do roduore dea culura. e arigo 
rabalou na culura de conceio de roduo, e eo coo ee  o ediador enre o 
abiene e o oe.  odernidade, or eelo, raz conigo ua rie de oe 
culturais que mudaram o uso de conceitos da natureza, justi cando padrões de consumo 
inuenei e de deruio coneornea. nendeo a naureza e ua relao co 
o oe ode er u eneno ineiraene ubjeio.  realao ue oje, o roduo 
culural obre a naureza ai aceio ela ociedade coneornea  a genda 21, 
ua cara de inene olada ara o deenolieno uenel do lanea. oda 
ea iagen ereia o iaginrio de  e do blico, adaando-e a eneno de 
ediao elecrnica da realidade. Vio ue o alor do culo  iagen, ai eocional 
do que racional, gera programas de fácil consumo e produção super cial, portanto.

odo ee eneno o oíei orue o dicuro abienal e eleiioo 
baeado e iagen, eo culurai, ue carrega de ioralidade o objeo ue 
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rereena. orano, erie ue a adorao da iagen eja agrada orue 
ele a orna eranene.  iagen do abiene, na V, aze o inino e o 
enido adorecido na eoa. o eo eo, o eagero da eibio da iage 
ambiental, bem como a mesmice dos temas retratados, hipertro am nossas mentes para 
noa iagen da naureza.  eceo de iagen ode criar degoo abienal. i, 
acredia-e de ue a iagen abienai eceia roduzida ela ídia rooca, e 
rieiro lugar, a uno ooa da iagen: ua uno ani-janela enre o oe e o 
eu abiene.
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