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Por favor: Atenção/ Attention/ Achtung!!!! 

 

O livro “Homens, terra e água / Mankind, Earth and Water” 

se encontra também na forma virtual; ver em Downloads). 

http://www.qmc.ufsc.br/lacfi  

 

Este Áudio-livro é uma continuação do trabalho: 

“Homens, Natureza e Sobrevivência”  Vídeo 1 /DVD 

disponível no YouTube. Com + de 600 acessos (Fev. de 2010). 

 

Em relação ao Áudio-livro, cabe lembrar: 

O CD poderá ser “ouvido” em qualquer toca CD (até mesmo 

no carro). 

 

Informações recebidas (até o momento => FEEDBACK) 

sobre o Áudio-livro e o Filme (DVD): 
 

Data: Thu, 12 Nov 2009 08:42:13 -0800 
Professor C. A. Bunton [Department of Chemistry and Biochemistry, University of 
Califórnia. Santa Barbara, California/USA] 

Some comments for Haidi about her science story.  The spoken English has problems in 
pronunciation, etc., but this may not be a serious problem because English 

pronunciation and accents differ over the English-speaking world, including UK. A lot 
depends on how this story might be used and for what age group. I don't know when 
your schools start teaching English but Haidi's story, written and spoken, could combine 

teaching in Science and in the English language, because both Portuguese and English 
versions are available.The former would be easy to read and could be linked to the 

Engish version which  could be followed easily by Brazilian students, because the 
accent would sound right and the Portugese version is available. I'm not sure whether 
the above makes sense and you know that I am hopeless with other than English. I hope 

that all is well in Florianopolis, All the best. Bunny 

 
Data:Tue, 20 Oct 2009 10:07:01 +0100 
Professor A.J. Kirby [University Chemical Laboratory/  
Cambridge CB2 1EW. U.K.] 

Cara Haidi  
” Homens, terra e água: I find that it works very well on my Mac(s).  

I have a few comments.  
I enjoyed watching and listening to your CD: it offers an imaginative and accessible 
presentation of serious issues affecting the future of the planet, which I hope will reach 

a big audience. Congratulations on your latest production!  
I have to say that I agree with Ann Chase that the narrator’s English is too Brazilian. 

The characters – Lina etc. – also have Portuguese accents but they seem in character, 
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and even sound charming. But - for me - the lady narrator’s voice is not charming, and 

she makes many mistakes of pronunciation.” Tony Kirby 
 

Data: Fri, 07 Oct 2009 03:53:24  
Mariane B. Pereira [Acadêmica do 1º Semestre do Curso de Zootecnia / Centro de 
Ciências Agrárias / UFSC]. 

O vídeo (Filme/DVD da apresentação do Sarau Cultural no dia do lançamento do 
Áudio- livro) assim como o livro trata de assuntos importantes em relação ao planeta 

terra. A história de Lina uma molécula de água nos “faz pensar sobre nós, humanos”. 
Aquecimento global, poluição dos recursos hídricos, contaminação do solo, lixo, etc. 
são alguns temas importantíssimos que o livro Homens, Terra e Água aborda.  

 
 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Química da UFSC; Lizandra 

Zimmermann [Florianópolis-SC; 29.VI.2009] 
 “Então..., depois de ter lido o material impresso e instalado o áudio- livro, tenho a dizer 

que gostei muito do material e, da maneira criativa e dinâmica que foi elaborado. O 
material incentiva iniciantes ao gosto pela ciência e ao mesmo tempo c lama os já 
iniciados para se desafiar a transpor a linguagem científica para uma linguagem 

didática, que permita ao público leigo, se questionar sobre a relação que estabelece com 
o meio em que vive...”. Com as orientações de instalação ficou fácil executar o áudio-

livro.  

  
 Ann Chase [5th  April 2009 – London -  U.K.] 

Very impressive! Obviously, the accent is Brazilian. But it’s possible to understand. 
Congratulations. N.B.) I loved the combination of water, as main subject, and the music 

“Raindance” (American Indians).   
 
 Prof. Hugo A. Gallardo Olmedo e Prof. Alfredo Tibúrcio, ambos da UFSC-Br, 

informaram que abriram automaticamente o CD contendo o áudio- livro.    
       [Florianópolis-SC; 20.III.2009] 

 

 Renè A. Nome [atualmente vive em Chicago, USA/16.III.2009] 
 “A versão digital do livro está muito boa, nunca tinha visto um caderninho como este – 

bem legal!”    
 

 Sr. Alberto G. Fiedler [Caxias do Sul-RS; 13.III.2009] informou que não teve 
dificuldade nenhuma para abrir o CD do audiolivro, porém colocou apenas no rádio do 
carro. “Mana, eu prefiro esperar o vídeo (DVD) dos fantoches”. [Alberto estava em 

Florianópolis no dia em que fui entrevistada a convite da Globo/RBS-SC sobre o Sarau 
Cultural da apresentação p/ o grande público do áudio- livro]. 

 
 Sr. Amândio J. Fiedler (Porto Alegre-RS) informou: 
1º) [06.III.2009] 

 Teve “muitas” dificuldades (antes de receber o manual de instruções) para abrir o 
CD no computador que seus filhos (Cássia de 11 e Leonardo de 13 anos) utilizam em 

casa. 
2º) [05.IV.2009]  “lendo o manual ficou MUITO fácil”.  
“Mana porque vc. se preocupa c/ Manual de Instruções, ninguém (adultos e tão pouco 

crianças)  gosta de “LER MANUAL DE INSTRUÇÕES” no momento q. coloca um 
CD no computador.  


