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O programa Ciência & Letras completou cinco anos no ar em julho, com mais de 150 edições veiculadas

E

COMUNICAÇÃO

Fernanda Marques

ra uma vez um grupo de
amigos que trabalhava
com programas de TV. E
eles também eram apai-
xonados por literatura.

Então, por que não fazer um programa
de TV sobre livros? Mas um programa
diferenciado, porque estavam em uma
instituição de pesquisa científica em
saúde pública, a Fiocruz. A ideia come-
çou a tomar corpo, sobretudo, após a
experiência com o Saúde & Letras, es-
paço de bate-papo entre autores e lei-
tores montado durante os congressos da
Associação Brasileira de Saúde Coleti-
va (Abrasco), por iniciativa da Editora

Luz, câmera e... letras!
Canal Saúde e Editora Fiocruz completam cinco anos de uma parceria
que leva para as telas os universos da ciência e da literatura

Fiocruz e da Abrasco Livros. As primei-
ras edições do Saúde & Letras – media-
das pelos apresentadores Márcia Corrêa
e Castro e Renato Farias, do Canal Saú-
de – serviram de inspiração. Foi a partir
daí que o apresentador (e roteirista) Fa-
rias, a coordenadora de produção Valé-
ria Mauro e o diretor Marco Antônio
Campos, também do canal, deram iní-
cio ao projeto do programa Ciência &
Letras, que em julho completou cinco
anos no ar, com mais de 150 edições
veiculadas.

Aprovado pela coordenação geral
e pela superintendência do canal, o pro-
jeto ainda precisava de algo mais para
deixar de ser apenas uma boa ideia e
ganhar as telas: os livros acadêmicos

que serviriam de pauta para o progra-
ma. Foi aí que, novamente, entrou em
cena a Editora Fiocruz, cujo editor-exe-
cutivo, João Canossa, não só aceitou
expandir a parceria, como se tornou
entusiasta do projeto. “Era – e conti-
nua a ser – uma grande oportunidade
de tirar os livros acadêmicos da estante
e dar-lhes mais visibilidade, aumentan-
do o uso e impacto”, conta Canossa.
“A Editora Fiocruz abraçou a ideia do
Ciência & Letras. E mais: mostrou-se
aberta a um programa que não se limi-
tasse aos livros do seu próprio catálogo,
mas incluísse obras de outras editoras
(universitárias ou não), além de temas
mais gerais dos universos da saúde, da
ciência e da literatura”, afirma Valéria,
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hoje coordenadora do Núcleo de Pro-
gramas do Canal Saúde.

É justamente esta a proposta: qual-
quer tema da ciência ou das letras –
ou de ambas – pode render boas con-
versas. O Ciência & Letras é um pro-
grama de entrevistas em que, a cada
edição, um ou dois convidados partici-
pam de um bate-papo. Antes de che-
gar a este formato, porém, a equipe
experimentou outras alternativas.
“Chegamos a produzir quadros em que
visitávamos bibliotecas e sebos, ou con-
távamos histórias curiosas de aficiona-
dos por livros”, lembra Valéria. “Mas
esses quadros reduziam o tempo do

bate-papo com os convidados no estú-
dio. E as conversas eram tão ricas que
achamos melhor focar o programa só
nelas”, explica Farias. Conversas, aliás,
as mais variadas, sobre um lançamento
editorial, um clássico da literatura ou um
tema de interesse geral.

“Às vezes, abordamos temas que
podem levar muita gente a se pergun-
tar: ‘mas o que isso tem a ver com saú-
de’? Para nós, não resta dúvida de que
tudo está ligado. Divulgar a cultura é
também uma forma de inclusão soci-
al, de promoção da cidadania e, con-
sequentemente, da saúde”, avalia
Farias. Por isso, não estranhe se, no
acervo do Ciência & Letras, ao lado de
edições sobre o SUS e a atenção pri-
mária à saúde no Brasil, você encon-
trar outras dedicadas ao teatrólogo
Augusto Boal e ao teórico da comuni-
cação Muniz Sodré, por exemplo.

 A equipe do programa acaba de
dimensionar essa variedade de temas.
Para celebrar os cinco anos do Ciência &
Letras, com o objetivo de torná-lo mais
conhecido e utilizado pelo público geral,

está em produção um catálogo ilustra-
do. Nele, cada edição terá uma peque-
na ficha, com título, sinopse do debate,
nomes e breves currículos dos convida-
dos e data em que foi ao ar original-
mente. As fichas serão organizadas por
temas, sendo a primeira parte do catálo-
go reservada aos assuntos gerais e a se-
gunda às edições especificamente
inspiradas em livros. Ao todo, o catálogo
apresentará mais de 15 categorias temá-
ticas, como educação, universo da lite-
ratura, biografias, autobiografias, ciências
biomédicas, história, meio ambiente, po-
líticas públicas etc.

Além do catálogo, as novidades do

Ciência & Letras também incluem um
novo cenário, todo virtual, que estreou
em abril, juntamente com a nova pro-
gramação do Canal Saúde, que agora
está no ar de segunda-feira a domin-
go, das 8h às 22h. Quando o Ciência
& Letras foi lançado, em 2008, o Ca-
nal Saúde era uma produtora, mas,
desde o final de 2010, ele se tornou
uma emissora. Sua meta é atingir as
24 horas de programação na virada de
2014 para 2015.  “Esse aumento é
mais um passo para concretizar o ca-
nal como uma emissora pública no país.
É um passo rumo a um dos nossos prin-
cipais objetivos: ser um canal do SUS,
que é uma política de Estado e não de
governo”, explica a superintendente do
Canal Saúde, Márcia Corrêa e Castro.

E o Ciência & Letras tem contribuí-
do nesse sentido. Ele está entre os pro-
gramas mais assistidos e baixados no
site do Canal Saúde (todas as edições
estão disponíveis em acesso livre em
www.canal.fiocruz.br). Além do site,
outras formas de assistir ao Ciência &
Letras – e aos demais programa do

Canal Saúde – incluem a Oi TV, antena
parabólica com recepção digital e emis-
soras parceiras (www.canal.fiocruz.br/
como-assistir).

Quem vê o resultado na tela nem
sempre imagina quanto trabalho en-
volve um programa de TV. Para que
cenários, figurino, maquiagem, ima-
gem, som e luz estejam adequados,
muita gente atua atrás das câmeras.
O Ciência & Letras é gravado, mas fun-
ciona como se fosse ao vivo: embora
utilize os recursos de corte e edição,
cada um dos dois blocos de 13 minu-
tos é gravado sem interrupções. Além
de conduzir o bate-papo com os convi-

dados e sutilmente intervir sempre que
necessário, para garantir a fluidez da
conversa, o apresentador também
acompanha por um ponto de ouvido
as instruções técnicas do diretor.

Apesar dos desafios, Farias garan-
te que fazer o Ciência & Letras tem
sido “uma grata surpresa”. Desde o
início do projeto, a qualidade dos li-
vros acadêmicos chamou a atenção
do roteirista e apresentador. “Encon-
tramos muitas obras que apresentam
seu conteúdo científico de uma forma
literária, prazerosa mesmo para um
leitor não especializado naquele as-
sunto”, comenta. Alguns livros, no
entanto, são mais difíceis de serem
lidos pelo público geral. Mesmo nes-
ses casos, o tom informal da conversa
no estúdio contribui para tornar aque-
les conteúdos mais amplamente aces-
síveis. “Outro aspecto notável é a
produção literária em história e ciên-
cias sociais, que nos convida a refle-
xões importantíssimas, mas ainda
pouco frequentes na nossa formação
acadêmica”, arremata Valéria.
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