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visual: pré -produção, produção e pós -produção.
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a disseminação das tiCs proporcionou a criação da infraestru-
tura de redes informatizadas e o ead (ensino a distância) tomou 
novo rumo através das diferentes plataformas de hardwares e soft-
wares que possibilitaram o e -learning, ou seja, uso da internet para 
fins educativos. É nesse contexto que se desenvolveram os objetos 
de aprendizagem (oa), assim definidos por Wiley (2000): “Qual-
quer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a apren-
dizagem”. a princípio não há consenso sobre a definição de oa, 
mas uma análise mais minuciosa revela algumas características em 
comum, propostas por diversos autores, como: ser um recurso edu-
cacional digital, permitir flexibilidade de (re)uso, e ter diferentes 
tamanhos (granularidade) e formatos de mídia. Com o propósito de 
estabelecer as relações entre esses conceitos foi elaborado um mapa 
conceitual (Figura 1) que descreve hierarquicamente a proposta de 
macgreal (2004) para os objetos de aprendizagem.

Figura 1 – mapa conceitual da definição de objeto de aprendizagem elabo-
rado a partir de macgreal (2004)
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os conceitos de edutretenimento (edutertainment) e eduteni-
mento (edutainment), que são tomados neste trabalho como sinô-
nimos, acham em Walldén & soronen (2004) sua mais simples e 
completa definição: “são programas que utilizam diversas mídias 
para incorporar mensagens educativas em formatos de entreteni-
mento, ou seja, educam com métodos de entretenimento”. o sur-
gimento do termo é pouco preciso e comporta várias paternidades.4

Storytelling (tingöy, 2006) é a arte de retratar eventos reais ou 
ficcionais através de palavras, imagens e sons, sendo assim um as-
pecto crucial da modernidade. as histórias não são contadas sim-
plesmente com o objetivo de entreter, mas também de ensinar 
lições e a conduta esperada pelo grupo, assumindo também um ca-
ráter de formação moral da comunidade que representa. Para o re-
ferido autor, as narrativas são comuns em nossa vida cotidiana 
devido à habilidade natural do ser humano em se utilizar de sua 
capacidade comunicacional, notadamente a verbal, para ensinar, 
explicar e entreter. Hsu (2008) declara que a afinidade humana 
para as narrativas revela pistas sobre nossa história evolucionária e 
sobre as raízes que sustentam as emoções e a empatia em nossas 
mentes, e, estudando sua força ao influenciar crenças é possível en-
tender como analisamos informações e aceitamos novas ideias. 
Pellowski (1977) afirma que o storytelling é fruto da arte ou habili-
dade humana em narrar histórias em verso ou prosa diante de uma 
audiência e pode ou não dispor de mecanismos tecnológicos em sua 
apresentação.

dentre as possibilidades educativas da animação em um am-
biente interativo como a tv digital se configura um termo recente 
e de interesse para este trabalho: os “agentes pedagógicos ani-
mados”, que são considerados por Fraga et al. (2001) “personagens 
vivos que coabitam o ambiente de ensino criando uma rica inte-

4. Para informações mais detalhadas, consultar américo (2010), onde existe toda 
uma seção sobre “edutretenimento”. disponível em <http://www.dominio-
publico.gov.br/pesquisa/detalheobraForm.do?select_action=&co_
obra=174670>. acesso em 24/4/2010.
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ração na aprendizagem face a  face com o aluno. essa interação ex-
plora a comunicação, criando um ambiente de feedback interativo e 
dinâmico”. Para Bocca et al. (2003), esses agentes “tornam a expe-
riência de ensinar (aprender) mais agradável”. além disso, apre-
sentam vantagens, como melhorar a comunicação entre o aplicativo 
e o aluno, melhorando neste último a habilidade de envolver e mo-
tivar esse tipo de usuário.

Como metamétodo para o desenvolvimento do modelo aqui 
proposto foram utilizadas as ferramentas denominadas por au-
subel (1980), em sua teoria da aprendizagem significativa, de orga-
nizadores prévios (oP) ou antecipatórios. o autor nomeia as ideias 
que promovem ancoragem ou a atração de elementos de subsunçores 
e propõe o uso de certos instrumentos como “textos, trechos de 
filmes, esquemas, desenhos, fotos, pequenas frases afirmativas, 
perguntas, apresentações em computador, mapas conceituais, etc.” 
(moraes, 2005) para desempenhar as funções de ancoragem do 
novo conhecimento. esses “ativadores de subsunçores” que cons-
tituem os organizadores prévios têm por objetivo, conforme mo-
raes (2005), funcionar “como agentes facilitadores, criando uma 
‘ponte cognitiva’ entre o que já sabe e aquilo que se precisa saber”, 
e a vantagem de seu uso é se utilizar “de uma visão geral do con-
teúdo antes que se possa dissecá -lo em seus elementos constitu-
tivos”. assim, é possível clarear as ideias que por acaso já existam 
na estrutura cognitiva e que possam servir de sustentação a novos 
conhecimentos. na elaboração desse modelo foram usados como 
oP os mapas conceituais (mC) e o v de gowin. 

a técnica dos mapas conceituais foi desenvolvida pela equipe 
de novak & Cañas (2008) na Universidade de Cornell, nos estados 
Unidos da américa na década de 1970. Para moreira (1997), os 
mC são definidos como “diagramas indicando relações entre con-
ceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos [...] 
são diagramas de significados, de relações significativas; de hierar-
quias conceituais”. em um mC, os conceitos estão alojados dentro 
de figuras geométricas “e as proposições constam de dois ou mais 
conceitos unidos por palavras de enlace, formando uma unidade 
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semântica” (moreira et al., 1982). normalmente são utilizadas 
setas que direcionam as relações conceituais. 

Conforme damasio et al. (2009), “os diagramas v foram ini-
cialmente propostos por gowin (1981), como instrumento de aná-
lise de artigos, livros, entre outros, com a intenção de ‘desempacotar’ 
o conhecimento contido neles”, e o processo de investigação se de-
senvolve numa tríade formada por evento -fato -conceito. de acordo 
com gowin (1981), um diagrama v “detalha esse procedimento 
heurístico para análise do processo de evolução do conhecimento a 
partir de um conjunto de cinco questões” (que são colocadas con-
forme o gráfico 1) e se configura como ferramenta de metaconhe-
cimento ou metacognição. na Figura 2 está um diagrama v assim 
como concebido por gowin (1981).

gráfico 1 – as cinco questões propostas por gowin (1981) para os dia-
gramas v

É importante destacar a ideia proposta por gowin (1981) de 
que o processo de investigação não é linear, nascendo da interação 
entre o pensar (domínio conceitual) e o fazer (domínio metodoló-
gico). o modelo descrito neste trabalho é a proposta de uma meto-
dologia híbrida entre produção de oas e produção audiovisual 
voltada para tv digital interativa, descrita no mapa conceitual (Fi-
gura 3). 
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Figura 2 – o diagrama v concebido por gowin (1981) apud moreira 
(2006)

Figura 3 – mapa conceitual inicial da pesquisa
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produção audiovisual

de acordo com o dicionário Houaiss5 em sua versão eletrônica, 
a palavra produção é definida como “ato, processo ou efeito de pro-
duzir” e apresenta como sinônimos: “criação, elaboração, fabri-
cação, fabrico, geração, obra, produto, realização”. dessa forma, o 
termo expressa tanto o ato de produzir como o resultado deste ato. 
o mesmo léxico, em sua rubrica “cinema, radiofonia, teatro, tele-
visão”, apresenta, como definição para o vocábulo, o “conjunto de 
todas as fases da realização de filme, espetáculo teatral, vídeo, pro-
grama radiofônico, etc.; reunião de todos os recursos financeiros, 
técnicos e materiais necessários para realização de filme, espetáculo 
teatral, programa de rádio ou de tv, etc.”. 

Produção: atividades técnico -operacionais voltadas à obtenção do 
produto de comunicação – produto radiofônico, televisivo, filmes, 
discos, cd -roms, livros, revistas, folhetos, insumos para webs,  
alguns deles ainda em estado bruto ou sem o acabamento que lhes 
dá a forma definitiva para exibição, veiculação ou consumo. en-
volve o registro de sons e/ou de imagens (estáticas ou em movi-
mento) e a produção de insumos para trabalhos de comunicação 
gráfica ou infográfica, embasados na interpretação de roteiros, ins-
truções de direção ou de projetos específicos, na aplicação de fun-
damentos biopsicológicos e estéticos da percepção visual e/ou 
sonora humana, no conhecimento das bases físicas e no uso fluente 
de aparatos tecnológicos de iluminação, de registro de imagem, de 
registro de som ou de computação. (Brasil, 2000)

Como já foi descrito, “a produção do audiovisual é um processo 
complexo que envolve um conjunto de especializações”. Para este 
trabalho, o termo produção será entendido como “o conjunto de 
todas as fases necessárias para a realização de um produto audiovi-
sual”, ou seja, a produção audiovisual é o processo de se realizar um 

5. disponível em <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=produ%e7%
e3o&stype=k>. acesso em 10/8/2009. 
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produto audiovisual desde a ideia inicial ou elaboração do roteiro, 
passando pela gravação, edição e finalmente a distribuição e exi-
bição para um público qualificado, englobando todas as possíveis 
fases intermediárias. Conforme Whittaker6 (documento eletrô-
nico), além de identificar claramente os objetivos e metas da pro-
dução, “é importante compreender o processo como um todo, para 
poder reescalonar e adaptar estas etapas para qualquer tipo de pro-
dução que se pretenda realizar”. o mesmo autor assim define as 
fases de produção: 

Pré -produção – as ideias básicas e os métodos de produção são de-
senvolvidos e o processo tem início. É nesta fase, de definições e 
planejamento, que a produção toma um rumo certo, ou segue de-
sordenadamente, até que a desorganização é tal que nenhuma 
quantia de tempo, dinheiro ou talento na edição pode salvar o pro-
grama. 

Produção – todos os elementos se juntam para a apresentação 
final. os programas podem ser transmitidos ao vivo, ou gravados 
em videotape. Com exceção dos noticiários, dos programas de es-
portes, e da transmissão de eventos especiais, os programas são ge-
ralmente gravados e editados para a transmissão ou distribuição 
posterior. a gravação do programa possibilita a correção de pro-
blemas – seja através da regravação de segmentos ou de mudanças 
durante a edição. 

Pós -produção – inclui a desmontagem do cenário e equipa-
mentos de gravação de áudio, vídeo e iluminação, o pagamento do 
pessoal e a avaliação do impacto do programa. apesar disso, a 
maioria das pessoas associa pós -produção à edição. 

6. no site “Produção de televisão – um tutorial sobre produção em estúdio e em 
campo”, disponível em <http://www.cybercollege.com/port/tvp_ind.htm>. 
acesso em 23/5/2008. 
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proposta de adaptação de oA e  
organização da produção

É importante destacar, no âmbito da transposição didática, que 
norteia a adaptação neste modelo, que, ao se adaptar uma obra  
já acabada e com conteúdo definido, pode ocorrer durante a trans-
posição da mídia web (oa) para tv interativa “um processo de  
degradação com a perda do contexto original de produção” (Che-
vallard, 1991), uma vez que, embora ainda seja um produto vol-
tado para o ensino de Ciências, o mesmo encontra -se agora em 
outro ambiente: a tv interativa, que tem atributos distintos da 
mídia originária do oa, a web. assim, foi elaborado um mapa 
conceitual (Figura 4) em que as etapas da produção audiovisual  
encontram suas atividades equivalentes dentro da metodologia  
de elaboração de oas. no Quadro 1 estão as etapas relacionadas de 
forma direta e derivadas do mapa conceitual. 

etapa Produção aV equivalente na produção de oas

01 Pré -produção

definição do assunto; criação do 
mC; criação da estratégia 
pedagógica; pesquisa e produção do 
conteúdo; roteiro e storyboard

02 Produção implementação do oa

03 Pós -produção
avaliação do protótipo; ajuste finais; 
manual do professor

04 exibição Publicação na web

Quadro 1 – equivalência direta entre as etapas de produção audiovisual e 
de oas

Para Lekakos (2001), os desafios em se projetar um aplicativo 
para tv interativa são fundamentados nas diferenças entre esta e 
os computadores (Quadro 2), que são baseados em sistemas de in-
formação que trabalham em termos de dispositivos de entrada e 
saída de informação, o ambiente de fruição, número de usuários e o 
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Figura 4 – mapa conceitual da equivalência entre as etapas de produção 
audiovisual e de oas

baixo nível de expertise no uso deles. tomar como relevantes essas 
características é vital na adaptação do objeto dessa produção.

Lytras et al. (documento eletrônico) também desenvolvem uma 
comparação entre os meios tv e computador (Quadro 3), mas in-
serindo agora as características da tv interativa e categorizando 
entre esses elementos a contribuição na aprendizagem divididas em 
quatro oportunidades: conteúdo, motivação, flexibilidade e de-
sempenho. tomar como relevantes essas características é vital na 
adaptação do objeto dessa produção.
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Características Televisão Computador

Resolução da tela 
(quantidade de 
informação exibida)

Relativamente pobre
varia entre telas médias 
e grandes

dispositivos de entrada
Controle remoto e, no 
melhor caso, teclado 
sem fio

mouse e teclado 
situados em posição 
fixa

distância de 
visualização

alguns metros alguns centímetros

Postura do usuário Relaxado, reclinado ereto, sentado

ambiente
sala de estar, quarto 
(ambientes que 
sugerem o relaxamento)

escritório (ambientes 
que sugerem trabalho)

oportunidades de 
integração com outras 
coisas no mesmo 
dispositivo

vários programas de 
tv

atividades pessoais, 
atividades de trabalho

número de usuários

normalmente, muitas 
pessoas estão na sala 
enquanto a tv está 
ligada 
Uso social e coletivo

normalmente, o uso é 
individual (poucas 
pessoas podem ver a 
tela)

envolvimento do 
usuário

Passivo: a emissora 
seleciona e envia a 
informação apresentada
o usuário somente a 
recebe

ativo: Usuário 
comanda e o 
computador obedece

Quadro 2 – Comparação entre as características dos meios tv e compu-
tador – monteiro et al. (documento eletrônico), adaptado de Jacob nielsen 
(disponível em useit.com) apud Lekakos (2001) 
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Canais/mídias

Computador pessoal TV TV interativa

Oportunidades 
de contribuição 

na 
aprendizagem

•	 acesso a  
páginas web

•	 Uso de Cd -roms

•	 Conteúdo 
multimídia 
avançado 

•	 Jogos educativos

•	 interativo

•	 Customizado e 
personalizado

•	 imagens em 
movimento e 
efeitos visuais 
podem ser 
combinados

Conteúdo

•	 dificuldade em 
motivar usuários 
remotos

•	 Compromisso no 
custo/benefício

•	 as pessoas estão 
mais familiarizadas 
com tv 

•	 evidente motivação 
através da 
interatividade 

•	 Une as tecnologias 
do PC com a 
experiência visual 
da tv motivação

•	 Potencialmente alta, 
mas as soluções não 
são dinâmicas

•	 Pode ser incrementada 
com customização e 
perfis avançados que 
no ead são limitados 
pela própria 
customização da 
plataforma

•	 tv tradicional não 
é flexível

•	 os programas são 
dirigidos e 
predeterminados

•	 Programas 
educativos têm 
interatividade 
limitada

•	 alta flexibilidade

•	 audiência mais 
ativa

Flexibilidade

•	 Limitado a 
questionários nos 
quais não existe 
evidência da realização 
dos objetivos 
educacionais

•	 inadequado

•	 ausência de 
interatividade 
limita a avaliação

•	 Responde os 
problemas de 
avaliação de um 
aplicativo de ead

desempenho

Quadro 3 – Características de computador, tv e tv interativa e suas im-
plicações na aprendizagem (Lytras et al., documento eletrônico)
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outro fator relevante a ser considerado na adaptação são as 
com petências cognitivas da cibercultura7 (Quadro 4), definida 
por Régis (2009) como os “conhecimentos (saberes), habilidades 
(saber fazer) e atitudes (saber ser) necessárias para os usos, cria-
ções e recombinações de linguagens, interfaces e códigos promo-
vidos pelas tecno logias digitais nas práticas de comunicação e de 
entretenimento contemporâneas”. de acordo com a mesma au-
tora, essas competências são estimuladas e requeridas nas ati-
vidades comunicacionais durante o entretenimento nos tempos 
atuais, ideia corroborada por Johnson (2006), para quem a cultura 
popular está cada vez mais exigente em relação às formas de en-
tretenimento e a produção midiática contribui “potencializando 
nossas faculdades cognitivas” e nos atribuindo “um conjunto de fer-
ramentas intelectuais”, além de maximizar “nossa habilidade de 
sondar e fazer investigação”. 

o modelo aqui apresentado inclui a adaptação de oas que 
podem ser utilizados dentro da perspectiva do reuso e levando em 
consideração as proposições de Lekakos (2001), Lytras (docu-
mento eletrônico) e Régis (2009). na Figura 5 está um mapa con-
ceitual que sintetiza o processo metodológico do modelo proposto 
tanto no âmbito da produção quanto das análises dos possíveis re-
sultados.

em relação à avaliação, o presente trabalho propõe a utilização 
de uma metodologia que incorpora a avaliação qualitativa (Quali-
tative Evaluation, Patton, 2003), a avaliação focada na utilização 
(Utilization -focused Evaluation, Patton, 1997, 2002) e a avaliação por 
uso do processo (Process Use, Patton, 1998). a primeira tem o pro-
pósito de guiar o pesquisador na escolha de quais métodos quali-
tativos são apropriados para a investigação avaliativa. Para Patton 

7. Conforme eugênio trivinho, “o termo, tomado em larga acepção, concentra 
potencial semântico epocal: nomeia e caracteriza a era tecnológica atual, arti-
culada por redes digitais”. notas sobre o estudo de cibercultura no Brasil: ex-
pansão e pendor. Revista Galaxia, v.8, n.16 (2008). disponível em <http://
revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/1919/1184>. acesso em 
9/8/2009.



236 NELSoN ANToNIo PIRoLA

Competência Descrição

Cibertextuais

Compreende o conjunto de características das tiC 
que, ao possibilitar a hibridação de meios, linguagens 
e textualidades, afeta a produção de textos, sua leitura 
e participação do leitor.

sensoriais

examina como, ao reunir vários meios 
simultaneamente e combinar linguagens e 
textualidades distintas, os novos gadgets* oferecem 
tecnologias que despertam diversos sentidos e 
desafiam as capacidades sensoriais, perceptivas, 
táteis, imersivas e de atenção. 

Lógicas
Refere -se ao estímulo às habilidades mentais 
tradicionalmente ligadas à lógica e resolução de 
problemas.

Criativas
dedica -se às habilidades que estimulam a criação e 
participação nas atividades colaborativas.

sociais

Refere -se ao modo como as tecnologias digitais, ao 
favorecerem a produção de conteúdo, incentivam o 
indivíduo a esquadrinhar as diversas mídias em busca 
da informação desejada e a engendrar um processo de 
colaboração entre indivíduos que se reúnem em 
comunidades virtuais, listas de discussão, blogs para 
buscar, produzir e partilhar informações adicionais 
sobre seus produtos culturais favoritos.

Quadro 4 – Competências cognitivas da cibercultura (Régis, 2009)
* Gadget (do inglês: geringonça, dispositivo) é uma gíria tecnológica recente que 

se refere, genericamente, a um equipamento que tem um propósito e uma fun-
ção específica, prática e útil no cotidiano [...] na internet ou mesmo dentro  
de algum sistema computacional chama-se também de gadget algum pequeno 
soft ware, pequeno módulo, ferramenta ou serviço que pode ser agregado a um 
ambiente maior. disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/gadgets>. acesso 
em 10/8/2009.
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Figura 5 – mapa conceitual que sintetiza o processo metodológico do mo-
delo proposto

(2005), o grande desafio da sociedade da informação não é a capa-
cidade de produzir, armazenar ou transmitir informações, mas sim 
reconhecer o que é importante saber e, de fato, como utilizar essa 
informação. a partir dessa ideia é desenvolvida a segunda abor-
dagem utilizada, a avaliação focada na utilização (Utilization-
-focu sed Evaluation ), definida como aquela que “busca envolver os 
usuários potenciais no processo avaliativo, através da participação 
em todas as etapas da avaliação, inclusive na tomada de decisões 
sobre a mesma” (Patton, 1998 apud Cruz, 2006). na avaliação do 
estudo de caso é preciso levar em conta que as partes envolvidas no 
processo (stakeholders) devem ser encorajadas a discutir aqueles 
problemas que foram importantes para elas, atraindo -as, assim, 
para um processo de aprendizagem decorrente da lida investiga-
tiva. essas ideias levam, enfim, à terceira abordagem, a avaliação 
por uso do processo (Process Use , Patton, 1998), que pode ser defi-
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nida como o aprendizado que ocorre durante o processo de ava-
liação, ou seja, as mudanças individuais ocorridas na forma de 
pensar e se comportar e que é resultado da aprendizagem durante o 
processo de avaliação. Para Patton (2002, p.xxii), a utilização de 
abordagem multi metodológica é fruto do clássico debate entre os 
métodos qualitativo e quantitativo e tem sido resolvida com o reco-
nhecimento de que uma variedade de abordagens metodológicas 
são necessárias e críveis. os métodos mistos podem ser especial-
mente valiosos e o grande desafio é promover o casamento entre o 
binômio questão -método em vez de aderir a alguma ortodoxia me-
todológica.

considerações finais

dentro das discussões da iv Conferência nacional de Ciência, 
tecnologia e inovação,8 a educação científica e tecnológica repre-
senta hoje uma questão fulcral “não só à compreensão do mundo 
físico e social, mas também às necessidades de constante reflexão 
crítica e ação propositiva de grupos de indivíduos”. tal educação é 
justificada pelo aumento da necessidade tanto da compreensão das 
questões científicas que permeiam nosso cotidiano quanto da ne-
cessidade de tomada de decisões em tais situações, que fazem  
parte das manifestações culturais da contemporaneidade. Portanto, 
com preender o ensino de Ciências como “empreendimentos so-
cio culturais demanda não somente explicitar seu caráter histórico 
quanto reconhecer dimensões educativas específicas que marcam sua 
presença na sociedade brasileira”. entre o conjunto de propostas 

8. de acordo com o documento apresentado como subsídio às discussões da iv 
Conferência nacional de Ciência, tecnologia e inovação (Brasília, de 26 a 28 de 
maio de 2010) e assinado por associação Brasileira de Pesquisa em educação 
em Ciências (abrapec); gt educação da sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (sBPC); secretaria para assuntos de ensino da sociedade Brasileira 
de Física (sBF); sociedade Brasileira de educação matemática (sBem) e so-
ciedade Brasileira de ensino de Biologia (sBenBio).
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apresentadas no supracitado evento estão aqueles que envolvem as 
tiCs, tais como:

•	 Apoio	a	ações	que	visem	à	contínua	apreensão	dos	meios	de	
tecnologias de informação e comunicação por docentes da es-
cola básica, para uso profissional consciente, crítico, criativo 
e proativo do acervo disponível em repositórios virtuais.

•	 Ampliação	do	acesso	gratuito	da	população	docente	e	estu-
dantil da educação básica às tecnologias de comunicação e 
informação, com prioridade à internet com banda larga.

•	 Apoio	ao	desenvolvimento	de	materiais	educativos,	em	dife-
rentes suportes e formatos.

Para angotti (documento eletrônico), “o ensino de ciências vem 
sendo atropelado pelas inovações” e, sem demonstrar rejeição pelos 
conhecimentos elaborados ao longo do tempo, os conteúdos e mé-
todos produzidos pela contemporaneidade e que a representam 
“precisam ser também construídos e disponibilizados para os di-
versos níveis de escolaridade”. o mesmo autor destaca  no cenário 
contemporâneo do ensino de Ciências uma nova relação espaço-
-temporal proporcionada pelas novas tecnologias, cenários “agora 
socialmente reformatados e compactados pelo uso das redes”, que 
demandam pesquisas na área da utilização do audiovisual intera-
tivo como ferramenta pedagógica, notadamente a tv digital e in-
terativa. 

a aproximação/fusão da tv às tecnologias computacionais cria 
uma nova mídia que ainda não conseguimos nomear. entre as possi-
bilidades comunicacionais e educacionais desse novo meio encontra-
-se o T -learning – a convergência de duas tecnologias: televisão e as 
Ciências da Computação (mais especificamente a internet) –, que 
tem como objetivos educar e entreter (edutretenimento). nesse am-
biente, não é uma tarefa simples mostrar aos jovens o “sentido que 
pode haver no estudo de ciências” (Fourez, 2003), mas, ao aproxi-
marmos o ensino de Ciências do universo do entretenimento, das 
narrativas, tão presentes nos bens simbólicos consumidos pelos jo-
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vens como videogames e animações de estética oriental veiculadas na 
tv e na internet, estamos facilitando a compreensão ou pelo menos 
o acesso desses jovens ao mundo da ciência. este trabalho apresenta, 
enfim, para consideração e discussão, um modelo de produção de 
conteúdos audiovisuais que compartilhem os conceitos e referenciais 
aqui propostos como alternativa viável para a produção de progra-
mas educativos, especificamente para o ensino de Ciências, via tv 
digital.
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