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Uma obra coletiva

Lúcia Araújo | Gerente Geral do Canal Futura
No conjunto de singularidades e de ineditismos que
constituem a natureza do Futura, se sobressai uma
característica que informa de maneira inequívoca
sobre nossas intenções e, sobretudo, nossos gestos:
a malha de diversidades, a rede de parcerias com
instituições de múltiplos segmentos da sociedade
que sustentam nossa atuação. Se subtrairmos do
resultado daquilo que fazemos (programas de TV ou
ações de mobilização) nossos interlocutores fora das
paredes do Canal, vai sobrar muito pouco. Seguramente, não ficaríamos de pé.
Tomando por base projetos ambiciosos e de alto impacto educacional, como A Cor da Cultura (Petrobras, Seppir, MEC, CIDAN, 50 universidades e movimentos sociais, produtoras independentes), ou uma série de alto
impacto social, como Que Exploração É Essa? (World
Childhood Foundation, Casa de Passagem e mais 30
ongs, Casa de Cinema de Porto Alegre), ou uma série
de interprogramas como Alimente-se Bem... (Fiesp), é
possível identificar como a diversidade é inseparável de
nossa maneira de ser e de estar no mundo.
Sendo de fato um canal de comunicação entre tantos
relacionamentos, a equipe do Futura poderia alimentar com sua experiência uma enciclopédia de boas
práticas de gestão no campo da criação, da produção, da mobilização social. Nesse sentido, este al-

4

manaque (assim como nossos anuários) dá um grande passo ao documentar parte de nossa trajetória
em algumas dessas redes.
No esforço de fazer o almanaque se aloja também
nosso reconhecimento ao papel que essa malha de
parcerias desempenha junto ao Futura. Ao nos ajudar
a construir essa possibilidade de obra coletiva, nossas
redes de parcerias renovam em nós a cada dia a convicção de que tais alianças podem contribuir e influenciar
decisivamente processos de desenvolvimento de cada
um e de todos nós.
Ao incorporar, num mesmo programa de TV ou numa
capacitação de educadores, os ativos de tantos parceiros, as diferentes perspectivas, experiências, formas de
olhar e de abordar a realidade, sugestões, reflexões...
...ao dialogar com interlocutores tão variados quanto as
maiores empresas privadas brasileiras, formuladores e
gestores de política pública, experts acadêmicos, lideranças da sociedade civil, grupos de jovens...
...o Futura se cria, constrói e consolida um círculo
virtuoso que se refaz diariamente, que está sempre
em movimento, que a cada volta abre novos caminhos, embarca novos companheiros, procura novos
destinos.

Mas por que um almanaque?
Débora Garcia | Gerente de Conteúdo e Novas Mídias

Segundo a Wikipedia, um almanaque pode ser definido
como uma publicação, normalmente anual, que reúne um
calendário com datas das principais efemérides astronômicas como solstícios, fases lunares etc. Mas todos sabemos que atualmente os almanaques podem vir a englobar
outras informações com atualizações periódicas específicas a vários campos do conhecimento.
Segundo o Futura, nosso Almanaque das Redes Sociais pode ser definido como uma publicação que seleciona e compila relatos de instituições de todo o Brasil
que usam a programação do Canal de forma pedagógica
e intencionalmente organizada durante um dado período de tempo. No caso, de 2008 a 2010. E não só: listamos também para os nossos leitores os endereços das
instituições cadastradas naquele mesmo período e que
recebem um acompanhamento de perto pela área
de Mobilização.
Certamente, um
produto que
às vezes faz
lembrar
as tradicionais
páginas
amarelas, com
pitadas
de um

catálogo, que por sua vez apanha ares de revista, namorando de quando em quando a métrica de um livro de passatempo e se deixando esculpir como num manual de práticas pedagógicas. Se, por um lado, resgatamos um tipo
de narrativa que pode soar algo “retrô”, fazendo sentido
no passado ao democratizar certos tipos de informação
para a população em geral, por outro, apresentamos um
livro que faz o papel (sem trocadilhos!) de brincar com
diferentes linguagens para se constituir um instrumento
único, contemporâneo e convergente de compilação de
usos midiáticos. Gostamos de apostar nessas entrelinhas,
nesses espaços ambíguos e paradoxais por onde as escritas televisivas e pedagógicas gostam de se recostar.
Sabemos que a vida real onde se operam os tais “usos”
da programação do Futura é muito mais dinâmica, colorida, idiossincrática e ousada do que qualquer catálogo ou
almanaque possa ousar organizar. Mas também sabemos
da necessidade que todos os projetos têm de dar ordem,
catalogar, contabilizar, classificar e mensurar tudo aquilo que advém de uma construção coletiva de conteúdos,
como no caso dos nossos programas de TV, que provocam
no público múltiplos entendimentos, acolhidas, reordenações e interesses.
Um impasse imediato com o qual nos deparamos para a
idealização deste primeiro almanaque foi justamente o
critério de classificação e entrada das experiências. Se
são inúmeras, como mapeá-las? Se são tão plurais, como
agrupá-las? Se são naturalmente permeáveis, como sepa-
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rá-las por natureza de projeto? Se são ininterruptas, como ajustar um certo período
de tempo para escolhê-las? As respostas
não aparecem todas numa zona óbvia de
cores demarcadamente pretas e brancas,
mas num grande canvas acinzentado onde
nem sempre conseguiremos dar conta de
TUDO o que é feito a partir de nossos conteúdos, tampouco dá conta de mostrar TODOS
os aspectos de uma rede inteira, complexa. Para
dar alguma pista, sempre que você se deparar com um
relato ou ficha de instituição, haverá um selo no topo do
artigo informando a origem do projeto, egresso do Futuratec, da Mobilização ou da rede de Parceiros Mantenedores. A ordem de leitura será alfabética, para rápida
localização das experiências, em ordem contínua.
Certamente, haverá descartes, edições, reduções e
simplificações para que as histórias caibam nas páginas previstas e no tempo idealizado para produzir esse
primeiro relato. Ufa, ainda bem que existirão inúmeros
outros almanaques do Futura para dar conta de tanta
diversidade, de tanta história, de tanta gente ao nosso redor. Portanto, insistimos que esse primeiro livro
é uma tentativa possível de compilação de relatos,
seguindo um certo critério. Mas temos a tranquilidade
que, de dois em dois anos, quando o próximo Almanaque for preparado, outras novas e boas histórias serão
adicionadas ao nosso cardápio, deixando-o ainda mais
saboroso, sedutor, amplo!
Essa não é a primeira vez que organizamos dados e relatos
dessa natureza no Futura. Fazemos isso sistematicamente
desde a criação do Canal em 1997. Mas sempre com uma
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intenção de prestação de contas com caráter
gerencial, interno, relatorial, com ênfase em
números, cruzamentos de dados, etc. Sentindo
que esses números tinham por trás muito mais
a oferecer, dando vida e voz às histórias, fomos
cultivando o desejo de transformar isso em
uma publicação que chegasse a mais pessoas,
começando pela rede imediatamente impactada e
chegando a outros leitores interessados em descobrir o que é possível fazer em termos pedagógicos com
conteúdos audiovisuais.
Nesse sentido, o Almanaque Futura das Redes Sociais é um livro que pretende inspirar outros usos e
apropriações, agregar novos e criativos membros à
nossa rede, adicionando novas narrativas ao nosso balaio de histórias. E para não perdermos o espírito lúdico
de um autêntico Almanaque, claro que os relatos serão
entrecortados por passatempos, brincadeiras, dicas,
ilustrações e bom humor!
O saldo dessa primeira edição: em torno de cem relatos
selecionados e compilados em dois anos. Diferentes realidades de uso de programação de TV com fins pedagógicos. Dezenas de recantos do Brasil, mapeados, perfilados.
Dos usuários do Futuratec (videoteca on-line com conteúdos do Futura disponíveis para download), passando pelas
instituições da sociedade civil acompanhadas pela área
de Mobilização e chegando à rede dos nossos Parceiros
Mantenedores. Um mosaico de cores, sotaques e práticas
que entregamos em primeiríssima mão para você, leitor
desta publicação.
Bom proveito!

Histórias de uma TV
feita a muita mãos
Marisa Vassimon | Gerente de Mobilização e Articulação Comunitária
PRISCILA PEREIRA | COORDENADORA DE IMPLEMENTAÇÃO
Muitas das histórias que a equipe do Futura vivencia
em seu dia a dia não estão na tela da TV. Muitos personagens vitais para a existência deste Canal não entendem de produção televisiva ou sequer já estiveram
à frente de uma câmera. São ilustres desconhecidos do
universo de produção que, por outro lado, conhecem a
fundo nossos programas e produtos. Trata-se de uma
audiência diferente: que dialoga, apropria-se e utiliza
esta programação, que faz dela ponto de partida e de
chegada para operar, na prática, o nosso compromisso
de transformação social deste país.
Intensificar as conexões entre o Futura, estas pessoas e instituições faz parte do trabalho da área de Mobilização e Articulação Comunitária. E nesta jornada não estamos sozinhos.
Contamos com milhares de parceiros institucionais, que dão
sentido a este trabalho e que vestem a camisa conosco, em
cada projeto, cada ação, cada desafio.
Gaia, Sopapo, Ilê, Guardiões, Alegria, Passagem, Polis,
Paz, Verde, Videira, Enraizados, Ecoar, Zoon, Giral .....
palavras de várias origens, sentidos e propósitos, que
mostram um pouco da diversidade de iniciativas e experiências relatadas nesse primeiro Almanaque Futura.
São narrativas breves,que trazem pistas e informações
de como estas ongs, universidades, escolas, movimentos sociais, pontos de cultura, entre outros, estão
atuando comprometidas com esta proposta e utilizam o
conteúdo do Canal em suas ações.
Muitas destas palavras também indicam trilhas a seguir, expressam compromissos, compartilhados pelo

Canal e pelas diferentes redes de relacionamento que
se conectam neste trabalho. Se, por um lado, a recepção do sinal do Canal é organizada de forma a atender
os projetos desenvolvidos, numa grande soma de esforços e iniciativas, os limites de acesso são enfrentados
e superados. Não são raras as histórias de maletas e
dvds com programas que andam de barco, moto, jegue,
do jeito que for, com o objetivo de chegar a locais em
que às vezes não há televisão aberta.
Os conteúdos de programas, materiais complementares e
jogos circulam pelo Brasil. Professores, educadores populares e jovens tomam em suas mãos a condução do trabalho: planejam, escolhem, criticam, usam, ampliam conhecimentos, produzem coisas novas e avaliam. Munidos
das Maletas, do Futuratec, das Salas Futura, coletâneas
e kits de projetos, é através deles que os conteúdos do
Futura chegam a praças, salas de aula, ônibus, galpões,
cineclubes e ruas do Brasil, nas capitais, cidades do interior e zona rural.
Neste processo contínuo, novas visões e percepções
dos conteúdos emergem, desconfianças são reduzidas
e o trabalho em comum, em torno de causas, é potencializado. Novas pontes de diálogo são criadas e uma
enormidade de contribuições aparece para, muitas vezes, voltar para a tela da TV.
Tecer imagens, histórias, discursos, bandeiras, diversidades... esse é o nosso compromisso com estas instituições
e pessoas. E dar visibilidade a esta tecedura é o que queremos com este Almanaque.
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Transformação social
se faz em diálogo
Mônica Pinto | Gerente de Desenvolvimento Institucional
Estar com o Futura, fazer parte de nossa rede de relacionamentos, pode acontecer de inúmeras formas... Se você ler depoimentos de um telespectador jovem estudante, de um adulto
engajado com as questões de sustentabilidade do planeta ou de uma mãe preocupada com
a educação de seus filhos, verá que cada um deles tem uma relação própria e distinta com
o Canal, atendendo a diferentes fins respectivamente.
Por outro lado, se você conversar com gestores de diferentes empresas, fundações ou entidades parceiras mantenedoras do Futura, verá que também existe uma miríade de oportunidades que nos reúne: o uso da programação em atividades educativas, a mobilização para
a participação em prêmios, a celebração de uma causa ou tema de relevância nacional, a
disponibilização de um conhecimento inédito através da coprodução de novos programas.
Isso é o Futura: telespectador não assiste simplesmente, parceiro mantenedor não investe
apenas. Nossa ação de existir consiste em ser usado, promover novos encontros, intercâmbios, sinergias. O verdadeiro indicador de sucesso e resultado do Futura só pode ser medido
através do relato que recebemos todos os meses dos públicos com os quais nos relacionamos. Sejam pelos telespectadores, através da Central de Atendimento (CAT), como pelos
parceiros, com quem trabalhamos e desenvolvemos ações e projetos em conjunto.
Para nós todos estes relatos são um precioso ativo: ajudam-nos a avaliar o quanto estamos
próximos de nossa missão, inspiram novas iniciativas, multiplicam as possibilidades de interação entre pessoas e instituições. Fortalecem a nossa crença de que a transformação
social é resultado de pequenos e simples atos, praticados por milhares, por milhões, em que
todos nós temos algo a receber e algo com que contribuir.

Por trás das letras!

André Libonati | Analista de Conteúdo | Kitta Eitler | Líder de Projetos
Em suas mãos, caro leitor, está a mais nova publicação do
Canal Futura: o Almanaque das Redes Sociais. Se você
leu os artigos anteriores até aqui, provavelmente compreendeu o que este livro irá abordar. Mas gostaríamos
também de compartilhar com você os bastidores desta
publicação, o que aconteceu antes de todo este material
ficar pronto. As etapas, as dificuldades e as surpresas!

Passada essa etapa, fomos buscar os resultados de cada
rede Futura.

O desafio proposto pela gerente de Conteúdo e Novas
Mídias, Débora Garcia, que desenvolveu a ideia em
parceria com Kitta Eitler, foi lançado no início deste
ano (2010). Desafio este de colocar no papel experiências de nossas redes no uso da programação do
Futura durante o biênio 2008/2010. Nessa hora, aqui
confessamos – Kitta vendo a ideia se transformar em
realidade e André Libonati – que bateu um medo, uma
insegurança de talvez não conseguirmos representar à
altura esse universo de redes sociais que compõem e
contribuem para a construção do Futura.

Pela quantidade de articulações da Mobilização Comunitária com instituições de todo o Brasil em 13
anos de Canal, foi necessário fazer uma filtragem,
pois, caso contrário, o Almanaque corria o sério risco
de ter a grossura de uma Bíblia ou do Alcorão. Priscila Pereira, coordenadora de Implementação da área,
foi convocada para essa difícil missão. Priscila conseguiu (não nos pergunte como!) selecionar em torno
de 40 instituições com diferentes formatos, estruturas e conceitos, num universo de mais de 2.000. Mas
volta e meia Priscila perguntava se ainda dava tempo
de incluir mais alguma instituição (ou algumas). Coube a ela também comandar a equipe de mobilizadores nacionais para que eles pudessem articular essas
redes e conseguir os depoimentos da maneira mais
rápida e detalhada possível.

O primeiro, porém longo passo, foi visualizar como essa
publicação – inédita no canal – poderia ser melhor apresentada. Tudo era discutido em reuniões nada curtas, desde definir quais seriam as perguntas a serem elaboradas,
as redes representadas, a quantidade de cada uma, a forma como seriam identificadas. Por selos? Cores? Região?
A opção escolhida foi aparentemente a mais simples –
por ordem alfabética.

Para o Futuratec contamos com o empenho da área
de Novas Mídias (Leonardo Machado, Simone Evangelista e Isadora Marinho), que, além de verificar a
melhor forma de avaliação dessa ferramenta, forneceu-nos a listagem das pessoas cadastradas – em
torno de 5.000. Selecionamos, aleatoriamente, 100
usuários e disparamos o e-mail, convidando-os para
essa empreitada.

Espero que apreciem a leitura!
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O convite também foi feito para a rede de parceiros mantenedores do Futura. Para isso, contamos com a colaboração de Ana Cristina Aguiar – coordenadora de Projetos da
Mobilização Comunitária – e Lucineia Batista – coordenadora de Desenvolvimento Institucional – na busca desses
projetos.
O passo seguinte foi contratar um profissional que pudesse garimpar, polir e redigir essas histórias de uma maneira
mais leve porém não menos informativa. Foi assim que a
roteirista e pesquisadora Maria Inês Herzog entrou para
esse time. “Meu camarada!...”, era assim que Inês começava uma ligação ou escrevia algum e-mail para informar
que algo estava errado, fosse uma falta de retorno, a dificuldade de contato ou até mesmo o excesso de instituições a serem pesquisadas. Sempre espirituosa, conseguiu
dar vida às contagiantes práticas de nossas redes na utilização dos programas do Canal.

como fonte para a designer Renata Figueiredo, parceira
de várias produções (Anuários de Programação, Caderno
de Atividades Sebrae, Maleta Saúde, entre outros). Além
de Renata, contamos também com as ilustrações de Joana Lira, uma pernambucana que com suas fortes raízes
consegue transmitir em seus trabalhos, as cores, os rostos e as texturas de nossa gente, de nossa miscigenação.
Para tornar a leitura ainda mais convidativa, você poderá ver que ao longo do Almanaque foram destacadas algumas palavras e expressões, citadas nos textos, com o
intuito de mostrar curiosidades, dicas e informações do
Brasil e do mundo.
E agora que você chegou a este último parágrafo, saiba que este é o momento mais aguardado por todos
nós. É o momento de saber se todo esse esforço, dedicação e, por que não, entusiasmo, foi bem-sucedido.
Resta-nos torcer e desejar uma boa leitura e um bom
divertimento! E até a próxima edição!

Em seguida, todos os textos, artigos e relatos foram
encaminhados para edição de Renato Deitos, nosso
revisor “the flash”.
Em paralelo à produção e revisão dos relatos, era necessário que o formato, que o layout da publicação também
fosse desenvolvido. Foram inúmeros os exemplares de
almanaque que nos serviram de inspiração. Desde inventos de rua, artesanato até um almanaque do século XVIII
garimpado num sebo. Todas essas referências serviram
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Mobilização
e articulação comunitária
No ar desde 1997, o Canal Futura foi criado com
uma proposta única no meio televisivo brasileiro: ser
um canal privado de interesse público, dedicado à
educação. Com o compromisso social de ampliar as
possibilidades de mobilização e participação das camadas D e E, para as quais dirige preferencialmente
sua programação, uma área foi especialmente dedicada à relação direta com o público, inovando também a relação entre a TV e o “espectador”.
Ao longo dos 10 primeiros anos do Futura, a Mobilização e Articulação Comunitária contribuiu para ampliar o alcance da programação, para torná-la mais
conhecida e próxima ao seu público principal. Organizando a recepção do sinal, articulando instituições
de diferentes fins ao longo do território nacional e
divulgando a programação, mais de 14.000 instituições foram impactadas pelos projetos desenvolvidos
e mais de 425.000 educadores capacitados para o
uso pedagógico da programação.
Mas, mais importante do que estas conquistas, depois de 10 anos, o Futura se propôs a avaliar este
percurso. A partir desta reflexão, em 2005, definiu
uma nova forma de atuação presencial, como um
projeto social de comunicação comprometido com a
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transformação social. Neste processo, estratégiaschave como a atuação em parcerias, utilização do
meio audiovisual e conexão com grupos sociais foram confirmadas enquanto outras estratégias foram
reavaliadas. Como fruto desse trabalho, o uso de uma
metodologia padrão deu lugar à adoção de múltiplas
metodologias. Foram intensificadas a produção autoral coletiva e as construções compartilhadas com
grupos de referência. Ampliaram-se também as articulações em redes, e as interlocuções e mediações
realizadas junto aos atores sociais, nos territórios e
nos espaços de construção de políticas, como fóruns
e conferências públicas.
Hoje, para a área de Mobilização, a programação
do Futura é ponto de encontro para conectar ideias,
pessoas e práticas. Através de uma equipe espalhada pelo Brasil e em constante articulação com
diferentes grupos, atua como mediadora em um
processo de diálogo crítico e constante, que permite
incluir na dinâmica do Canal a perspectiva de grupos
sociais, singularidades e organizações da sociedade
civil trazendo temáticas e agendas que, em geral,
estão invisibilizadas. Essa prática permite a inclusão
na tela da TV novos temas, novas perspectivas para
antigos temas, novos sotaques, estéticas e uma di-

versidade mais ampla de pontos de vista. Cada vez
mais o que se passa nos territórios chega à tela da
TV, através do trabalho articulado da área de Mobilização com o jornalismo do Canal, se concretizando
na programação através da faixa Conexão Futura.
Por outro lado, continuamos a implementar a programação e outros materiais produzidos pelo Futura
junto a diferentes instituições, mas de forma distinta, avançando nas metodologias de monitoramento
e avaliação presenciais e via web. Com isso garantimos que o conteúdo do Canal chegue mais perto
e possa ser efetivamente reapropriado por redes e

movimentos. A programação, enriquecida pelo diálogo e incorporação de perspectivas mais amplas,
pode ser e tem se revelado um material de grande
utilidade e relevância para redes e organizações da
sociedade civil e redes públicas. Projetos como a
Maleta Futura e as Salas Futura dão sentido à esta
proposta, divulgando e identificando novas metodologias e modelos de atuação.
Os resultados até agora obtidos apontam que estamos no caminho certo. Seguimos ampliando e fortalecendo estas redes, em busca de uma contribuição
efetiva para a transformação social brasileira.
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Futuratec
O Futuratec (www.futuratec.org.br) é uma ferramenta que amplia o alcance da programação do Canal Futura e seu potencial para uso educativo. Atualmente, o site
conta com cerca de 50 títulos diferentes de séries produzidas pelo Canal Futura
através de quase 800 episódios. Até aqui, mais de 5.000 usuários já se cadastraram
para utilizar o serviço.
O projeto é vencedor do Prêmio ARede 2010, na categoria Serviços ao Usuário, da
modalidade Setor Privado.

Funcionamento
Através do site Futuratec, é possível navegar por um cardápio de programas produzidos pelo Futura.
A busca pode ser feita por palavra-chave ou pelos temas das séries. O Futuratec utiliza a tecnologia
BitTorrent para distribuição dos conteúdos, o que otimiza a conexão e reduz filas de espera: usuários
partilham fragmentos dos arquivos entre si e não sobrecarregam um servidor central.
Uma vez no computador do usuário, o arquivo baixado está pronto para ser gravado em uma mídia
comum CD. Após o primeiro download, não é mais necessário um computador e conexão à Internet
para uso do conteúdo. Basta uma TV, um aparelho de dvd e uma turma inteira de uma escola, por
exemplo, para poder se beneficiar da programação do Futura.

Quem pode utilizar
Para baixar os programas é necessário preencher um cadastro no site. Os perfis são avaliados pela
equipe do Canal Futura e são liberados aqueles que estiverem vinculados a instituições que podem
fazer uso educativo dos conteúdos do Canal.

Compartilhe!
O Futuratec utiliza uma tecnologia para distribuição de conteúdo onde todos os usuários compartilham os arquivos entre si. Ou seja, eles não estão armazenados em um servidor central. Por isso,
não esqueça: depois de baixar os arquivos, deixe-os ainda em seu computador durante algum tempo.
Outros usuários dependem de você e a rede Futuratec agradece!

Conteúdos complementares
Além dos vídeos, o Futuratec também permite que sejam disponibilizados materiais complementares. Ao baixar um arquivo, o “telespectador virtual’ também poderá ter acesso a conteúdo pedagógico, sinopses, fichas técnicas e informações institucionais ou sobre o elenco e apresentadores.

14

15

Desenvolvimento
institucional
A área de Desenvolvimento Institucional tem como
missão construir e manter parcerias visando a
sustentabilidade do Futura. Ela é responsável pela
criação e consolidação dos relacionamentos com
instituições, fundações e empresas, pela identificação
de novas oportunidades e projetos, como também pelo
fortalecimento e difusão da marca Futura.
O modelo do Canal é diferenciado: privado, com
finalidade pública, TV que também é, em si, um projeto
social. O Futura é uma oportunidade inovadora de
investimento social privado em educação. Empresas,
fundações, associações de classe e grupos de
comunicação - que acreditam que juntos somos capazes
de contribuir para a melhoria da vida de crianças,
jovens e famílias - formam o grupo de mantenedores
do Futura: Bayer Schering Pharma, CNI - Confederação
Nacional da Indústria, CNN International, Fiesp, Firjan,
Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, Fundação
Vale, Gerdau, Rede Globo, Sebrae e Votorantim.
Como são grandes instituições e empresas líderes
em suas áreas de atuação, elas trazem conteúdos,
experiências empresariais e sociais que servem de
pauta e insumos à programação, formando uma rede de
fontes e contatos privilegiada e permanente. O Futura
tem, assim, acesso ao conhecimento produzido em
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diferentes áreas, pesquisas de ponta, desafios, projetos
e soluções inovadoras com foco na sustentabilidade
e na responsabilidade social dessas instituições
e empresas. Temas como mercado de trabalho,
empregabilidade, empreendedorismo, gestão, ciência
e tecnologia, meio ambiente, juventude, qualidade de
vida, educação, desenvolvimento econômico e social
estão sempre presentes nessa dinâmica.
O SENAI, por exemplo, oferece consultoria para séries
voltadas à formação profissional, o SEBRAE para a
faixa de empreendedorismo, a Bayer Schering Pharma
em pesquisa e inovação na área de saúde. CNN e Rede
Globo cedem programação. Cada um contribui com a
expertise da sua área de atuação.
Vários parceiros têm sua área social voltada à
qualificação da educação, formação da juventude,
democratização da cultura, o que aproxima o Futura
de uma enorme variedade de projetos. É o caso da
Fundação Bradesco, FIRJAN e FIESP, que têm redes de
ensino, da Fundação Itaú Social, por meio da promoção
de prêmios emblemáticos como o Itaú-Unicef e a
Olimpíada de Língua Portuguesa, e, da Gerdau, que
lidera o Movimento Todos pela Educação. A Vale e a
Votorantim trabalham pelo desenvolvimento social
dos municípios onde atuam, fortalecendo, entre outras

coisas, a gestão pública em educação e projetos de parceria públicoprivada na área de saúde.
Por outro lado, os programas, as metodologias de mobilização social e de
uso pedagógico dos recursos audiovisuais do Futura são disponibilizados
para os parceiros, para utilização nos seus projetos e ações educacionais.
Uma característica importante do Futura é a sua capacidade de
desenvolver projetos especiais a partir de demandas e de objetivos
específicos. No relacionamento de troca entre parceiros, criamos, por
exemplo, o projeto Ação Saúde, para capacitação de lideranças locais
promotoras de saúde, em parceria com a Vale, e o Consciente Coletivo,
sobre consumo sustentável, com o Instituto Akatu e a HP. O projeto A
Cor da Cultura, uma resposta concreta à efetivação da Lei 10.639/2003,
que prevê a inclusão da história e da cultura afro-brasileira no currículo
das escolas, virou referência e política pública, tendo sido incluído no
Guia de Tecnologias Educacionais do MEC/ 2008. Foi disseminado, em
sua primeira edição, para mais 94 mil escolas por meio da distribuição de
seu kit educativo ou de caixas com os DVDs dos programas. Seu sucesso
só foi alcançado pelo conjunto de parcerias alavancadas. Além do MEC,
a Seppir – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, o CIDAN, a TV Globo, a Fundação Palmares, parceiros pioneiros
do projeto, mais de 115 ONGs e universidades, que trabalham nessa área
do conhecimento, se uniram para viabilizá-lo e fortalecê-lo.
Ou seja, a rede do Futura se multiplica, por meio das redes dos nossos
parceiros e das redes das quais eles fazem parte. Abre-se para eles
e para o Futura uma oportunidade de benefício mútuo, onde se cria,
testa e desenvolve também novas possibilidades de relacionamento
e uso da programação. Nessa parceria construída a muitas mãos,
estabelecemos uma relação onde todos ganham, especialmente os
milhões de jovens e famílias envolvidas.
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ABRIGO LAR PÉROLAS DE CRISTO
Endereço: Rua Eduardo Dotto, 1800 – Paripe – Salvador
BA – CEP: 40800-010 Telefone: (71) 3397-0361
Na Internet: larperolasdecristo.org/index.html
Focos de atuação: Saúde e prevenção, assistência

Quando criado, o objetivo principal era buscar
parceiros na retransmissão da programação
do Futura, em sinal aberto e gratuito, para
diversas regiões brasileiras. Em pouco tempo,
essas televisões universitárias que exibiam a
grade do Canal tornaram-se coprodutoras de
uma boa parte da programação nacional, com
produções que trouxeram para a tela do Futura mais sotaque e pluralismo cultural.

social, juventude e infância | Projeto desenvolvido com
o Futura: Assistir Futura Sky
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AÇÃO COMUNITÁRIA DO BRASIL
Endereço: Rua da Candelária, 4 – Centro – Rio de Janeiro
RJ – CEP: 20091-020 Focos de atuação: Arte e cultura,
gênero e geração de renda | Projeto desenvolvido com
o Futura: Maleta Toda Beleza

(21) 2253-6443 / (21) 2260-3197 / (21) 3868-7056
E-mail: fatima@acaocomunitaria.org.br
Na Internet: www.acaocomunitaria.org.br
Focos de atuação: Educação, qualificação profissional e arte e cultura | Projetos desenvolvidos com o Futura:

Maleta Toda Beleza e Assistir Futura Sky
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AÇÃO COMUNITÁRIA DO BRASIL – NÚCLEO VILA
DO JOÃO | Endereço: Rua 11 – quadra 58 – 243 – Maré
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21040-361 Telefones:

A Universidade do Vale do Itajaí – Univali – é
uma das Universidades Parceiras do Futura.
O Canal Futura possui um grande projeto de
desenvolvimento de parcerias com universidades, centros universitários, faculdades e
institutos de todo o país.

Hoje, esta parceria vai muito além da expansão de seu sinal com a ajuda de parceiros
que priorizam uma programação educativa de
qualidade. Através de oficinas para aprendizado audiovisual, participação e consultoria
na criação de programas, ações de mobilização social, intercâmbio de profissionais e
divulgação dos projetos de pesquisa acadêmica, o Futura mantém um canal aberto com o
meio acadêmico, por intermédio de estudantes e professores.
O Canal Futura possui mais de 20 parcerias
com Instituições de Ensino Superior. É um
convívio entre TV e ensino que une forças
para encontrar meios de valorizar e divulgar
a educação, a cultura e a realidade brasileira
para todos os cidadãos do país.

responde
Caro Athos, agradecemos sua sugestão e
aproveitamos para informar que temos 4
episódios gravados no Irã. Eles estão disponíveis no site do Futuratec:
www.futuratec.org.br

Athos Henrique Teixeira é professor do Curso de Turismo e
Hotelaria e agente de viagens da Agência Acadêmica de
Turismo da Universidade do Vale do Itajaí
– Univali – em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Ele conheceu a programação do Canal Futura em casa: “Eu
me interessei pelo conteúdo devido à sua excelente qualidade de informações, que seriam muito úteis para a complementação das aulas de Ambientação Profissional no
Curso de Turismo e Hotelaria, onde leciono. Busquei mais
informações na internet e, após o contato com o Canal,
passei a ter acesso aos vídeos por meio do Futuratec”.
O que chamou a atenção dele foi a possibilidade de se
atualizar e ampliar o conhecimento. Como professor,
pensou logo em tornar as aulas mais interessantes e
melhores por meio da utilização de programas. “Esse
tipo de mídia complementa as aulas teóricas, tornando
o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interessante”, diz ele.
Athos passou a usar alguns episódios do programa Passagem Para... como complementação das aulas após constatar que o conteúdo servia para a formação profissional
do gestor/agente de viagens: “São apresentados alguns
episódios no início das aulas de Ambientação Profissional
de Agências e Transportes (1 episódio por aula). O conteúdo desta disciplina prevê, entre outras atividades, o contato com a geografia turística, aspectos socioeconômicos,
culturais e turísticos dos principais destinos do mundo. E o
programa é excelente para mostrar as particularidades de
cada país, sua gente, hábitos e costumes. A visão crítica e
a linguagem de fácil compreensão do jornalista Luis Nachbin tornam o programa muito completo do ponto de vista
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Universidade do Vale
do Itajaí – Univali

AGÊNCIA ACADÊMICA DE TURISMO DO CURSO DE TURISMO
E HOTELARIA DA UNIVALI – ACATUR
Endereço: 5ª Avenida s/n – Universidade do Vale do Itajaí – Municípios
Balneário Camboriú – SC – CEP: 88337-300 Telefone: (47) 3261-1221
E-mail: acatur.bc@univali.br Na Internet: www.univali.br/acatur
Focos de atuação: Educação, viagens e turismo | Usuário Futuratec:
Athos Henrique Teixeira | PROFISSÃO: Professor e agente de viagens

didático, fazendo com que o aluno perceba as relações entre viagens, turismo, desenvolvimento, economia, cultura,
sociedade etc.”, explica o professor.
Os episódios são exibidos por meio
de Datashow na sala de treinamento do Laboratório de Agenciamento e Transportes, para uma
turma de 20 alunos. Antes da apresentação é feita uma breve explanação sobre a importância do conhecimento dos destinos para a atuação
profissional, e após a apresentação
são debatidos os aspectos relevantes relacionados a turismo, viagens,
cultura e sociedade.

Datashow:

projetor de vídeo que permite a exibição da tela do
computador (ou de outro
dispositivo) de maneira
ampliada em uma parede
ou em um telão apropriado. Por ser um aparelho
tão útil, os projetores são
facilmente encontrados em
empresas, escolas e universidades para reuniões,
apresentação de trabalhos
acadêmicos, entre outros.

O professor Athos diz que ainda é cedo para ter uma avaliação mais completa, mas que o resultado é evidente quando
se trata de tornar as aulas mais interessantes: “A atividade
fez com que os alunos tivessem maior interesse pelas viagens e pela profissão de agente de viagens”. Ele cita o caso
de um aluno chinês que está estudando na Univali: “Em um
episódio que falava de Cingapura, o aluno trouxe diversas
informações relacionadas ao povo asiático”.
Até agora o professor usou apenas episódios do Passagem Para..., mas está pesquisando outros programas
relacionados a transportes turísticos e turismo em geral.
Ele aproveita a oportunidade para pedir ao Canal Futura
a produção de programas relacionados a destinos turísticos “tradicionais” como Madri, Paris, Londres, Amsterdã, Praga e Oriente Médio, entre outros.
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ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA – AS.PTA
Curso de Agroecologia do Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas
Telefone: (42) 3252-1240 E-mail: aspta@aspta.org.br Na Internet: www.aspta.org.br
Foco de atuação: Apoiar a construção de capacidades políticas e institucionais de organizações
da agricultura familiar | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha
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ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA – AS.PTA
Casa Familiar Rural de São Mateus do Sul
E-mail: aspta@aspta.org.br Na Internet: www.aspta.org.br
Foco de atuação: Apoiar a construção de capacidades políticas e institucionais de organizações
da agricultura familiar | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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agricultura, políticas públicas, direitos humanos e desenvolvimento regional | Projeto desenvolvido
com o Futura: Maleta Democracia

ficha

ASSENTAMENTO SANTANA
Endereço: Zona Rural de Monsenhor Tabosa – CE Telefone: (88) 3691-2488
Na Internet: assentamentosantanamt.blogspot.com Focos de atuação: Questões agrárias,

a construção de capacidades políticas e institucionais de organizações da agricultura familiar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA
AS.PTA (escritório Santa Catarina)
Endereço: Rua Treze de Maio, 55 – Centro – Porto União – SC – CEP: 89400-000
Telefone: (42) 3523-4074 E-mail: aspta@aspta.org.br Na Internet: www.aspta.org.br
Foco de atuação: Apoiar a construção de capacidades políticas e institucionais de organizações
da agricultura familiar Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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agricultura, políticas públicas, direitos humanos e desenvolvimento regional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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ASSENTAMENTO MUXURÉ VELHO
Endereço: Zona Rural de Quixeramobim – CE Focos de atuação: Questões agrárias,

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA – AS.PTA
Escola Municipal Prefeito Antonio Rafael de Istéfano na Comunidade
do Rio Baio no Município de São João do Triunfo
E-mail: aspta@aspta.org.br Na Internet: www.aspta.org.br Foco de atuação: Apoiar

ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA
AS.PTA (escritório Rio de Janeiro)
Endereço: Rua da Candelária, 9 – 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20091-020
Telefone: (21) 2253-8317 E-mail: aspta@aspta.org.br Na Internet: www.aspta.org.br
Focos de atuação: Agricultura e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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empreendedorismo de grupo e apoio à infraestrutura do setor social
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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ASHOKA EMPREENDEDORES SOCIAIS
Endereço: Rua Alves Guimarães, 715 – Pinheiros – São Paulo – SP – CEP: 05410-001
Telefone: (11) 3085-9190 E-mail: cept@ashoka.org.br / ashoka@ashoka.org.br
Na Internet: www.ashoka.org.br Focos de atuação: Empreendedorismo dos líderes sociais,
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AGÊNCIA UGA-UGA DE COMUNICAÇÃO
Endereço: Rua Carvalho Paes Andrade, 158 – São Francisco – Manaus – AM – CEP: 69079-270
Telefone: (92) 3664-7931
Focos de atuação: Direitos humanos, educação formal, infância e sexualidade
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda Beleza e Assistir Futura Sky

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DA SALVAÇÃO
Telefone: (81) 3228-4740
Focos de atuação: Assistência social, empreendedorismo e informática
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ASSOCIAÇÃO AGRO EXTRATIVISTA DO LAGO DO LIMÃO – AASTRALL
Endereço: Caixa postal 731 – Iranduba – AM – CEP: 69011-970
Telefone: (92) 3371-1085 Focos de atuação: Agricultura, geração de renda, meio ambiente
e questões agrárias Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente
e Assistir Futura Sky
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Caro Glauber, o Jornal Futura há muitos anos
conta com produções incríveis oriundas de
ONGs: desde o grupo Afroreggae ao Instituto
Criar em SP, passando pela Kabum de Salvador e Rede Jovem de Cidadania. Sobre sua
sugestão de ver o Futura no YouTube, convidamos você a conhecer nossa página e acessar
os vídeos já disponíveis em streaming:
http://www.youtube.com/canalfutura

ficha

Ele busca na grade programas sobre
temas como identidade, juventude,
tecnologia e educação, baixa pelo
Futuratec e usa trechos, em Prezi ou
PowerPoint, como apoio em aulas ligadas ao ensino da arte e audiovisual, em
palestras e oficinas do projeto Olhar
Circular. Entre os programas ele cita
Diz Aí, Escola Digital, Toda Beleza,
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Ética, Comunidade Brasil, O Bom
Jeitinho Brasileiro e No Estranho
Planeta dos Seres Audiovisuais.

ASSOCIAÇÃO CASA DA VIDEIRA
Endereço: Rua Pedro Nicco, 707 – Campo Comprido – Curitiba – PR – CEP: 81200-220
Telefone: (41) 3016-9609 E-mail: videira@casadavideira.com.br
Na internet: www.casadavideira.com.br Focos de atuação: Desenvolvimento
da cidadania e geração de renda | Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio
Ambiente, Beleza do Meu lugar, Geração Futura e Nós na Tela

Ele conta que “alunos e professores
que participaram das aulas, palestras, oficinas e outras atividades com
o material do Futuratec tiveram a
oportunidade de trabalhar em produções para o Jornal Futura”.
Glauber Xavier só sente falta na
programação de matérias jor-

nalísticas produzidas por
ONGs. E deixa sua sugestão para o

Cidadania:

A origem da palavra cidadania vem do latim “civitas”,
que significa cidade.

Canal: ”Gostaria muito de poder ver
produções do Futura em streaming no
YouTube e poder criar listas de reprodução na internet com o material que
nós dos Saudáveis Subversivos produzimos em parceria com o Canal”.

ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE PESSOAS COM DOENÇA
FALCIFORME – ABADFAL
Endereço: Avenida Vasco da Gama, s/n – Rio Vermelho
Salvador – BA – CEP: 40240-090 Telefone: (71) 3388-8747
E-mail: abadfal@ig.com.br
Focos de atuação: Saúde e prevenção e assistência social
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MORADORES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Focos de atuação: Assistência social, rádio comunitária, direitos humanos, esporte e
infância | Projeto desenvolvido com o Futura: Ação Saúde

Ritmo:

No dia 29 de abril se comemora o Dia Internacional da
Dança. A celebração foi introduzida em 1982 pelo Comitê
Internacional da Dança da
Unesco.

A Associação Casa da Videira é uma organização não governamental de Curitiba, Paraná, que
trabalha a recuperação da vida e cidadania
a partir do conceito de localização, vizinhança e
resiliência comunitária e com o foco na promoção da subsistência com autonomia, em casas
espalhadas por vários lugares, na cidade de
Curitiba. A Casa da Videira desenvolve projetos
culturais, apoia artesãos e oferece atividades
de formação para crianças. As ações são descentralizadas, respeitando a demanda e o ritmo de cada comunidade. Além dos projetos, as
casas abrigam reuniões comunitárias, como as
do Conselho Comunitário de Segurança – Conseg, e salas de ensaios para grupos culturais,
como o Grupo Folclórico Português de Curitiba.
A produção de mídias focadas em espalhar boas
notícias e as parcerias de influência internacional, em especial na América do Sul e no Caribe,
tem feito desta pequena organização um exem-
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responde

O agitador cultural a arte-educador
Glauber Martins Freire Xavier é coordenador de projetos da Associação
Artística Saudáveis Subversivos. Ele
conheceu a programação do Canal Futura assistindo à TV e conta que o que
chama a atenção dele na programação é “a diversidade de linguagens e
a voz de atores de diversas partes do
Brasil e do mundo”. Hoje ele trabalha
em produções para o Jornal Futura.
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ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA SAUDÁVEIS SUBVERSIVOS
Endereço: Rua Santa Joana, 79B – Riacho Doce – Maceió – AL – CEP: 57039-290
Telefone: (82) 3355-1684 E-mail: contato@saudaveissubversivos.org
Na Internet: www.saudaveissubversivos.org Focos de atuação: Arte, educação e tecnologias da informação e da comunicação | Usuário Futuratec: Glauber
Martins Freire Xavier | Profissão: Agitador cultural e arte-educador

plo de promoção do que se convenciona chamar
de pós-modernidade de bases sociais.
Parceira do Futura no projeto Nós na Tela, a Associação Casa da Videira também desenvolveu
um belo trabalho com a Maleta Meio Ambiente.
O coordenador de Projetos da Associação, Eduardo Feniman, que no momento está envolvido
no projeto Nós na Tela e no planejamento
para montagem de uma Sala Futura em Curitiba, conta que conheceu o trabalho do Futura
numa reunião em que o Canal apresentou seus
projetos para várias instituições com o fim de
firmar parcerias. “A abordagem ampla que dá
aos temas, trabalhando em várias perspectivas, é o que me chama a atenção na grade do
Futura”, diz ele. O coordenador-geral da Casa,
Claudio Oliver, reafirma que a grande característica atrativa na parceria é a existência da
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deles começaram a juntar o lixo orgânico de casa e levar para a composteira da escola e outros fizeram sua
própria composteira. A partir de um vídeo do Cidades
e Soluções, mostrei que dentro do espaço urbano há
muito o que fazer quanto ao cuidado ambiental”.

Acreditando que os produtos de TV podem ser usados
como ferramenta para criar diálogo, Eduardo usa em
suas ações programas como Cidades e Soluções,
Um Pé de Quê?, Globo Ciência e Globo Ecologia.
Na escolha dos programas, leva em conta a qualidade
da informação e a existência de algum viés que possa
utilizar para continuar uma discussão a partir do tema.

Eduardo cita que os resultados mais permanentes e com
desdobramentos mais interessantes acontecem em função das participações de vários jovens em edições do
Geracão Futura, em especial com os frutos decorrentes dessa participação com jovens oriundos da parceria
terem vídeos premiados, editais aprovados e, mais importante ainda, um deles ter seguido carreira e hoje se
encontrar na universidade no curso de Jornalismo.

Eduardo Feniman usa o vídeo como um recurso a mais
para subsidiar uma ação educativa. Como exemplo ele
cita uma ação com crianças de uma escola: primeiro o
vídeo e depois a prática de cultivo de hortas e compostagem de lixo orgânico. Vinte crianças participaram da
atividade e o resultado do que foi trabalhado na escola
agora está nas casas delas: “Quando iniciei, em março
de 2009, o grupo de crianças com quem trabalhei comia
em média uma variedade de 5 hortaliças. Ao fim, em
novembro, essa variedade foi para 13 hortaliças, que
inclui também suco de vegetais, como couve, cenoura e
beterraba”, garante Eduardo. “Outra observação é que
quando trabalhei a importância de cuidar do lixo que
produzimos, procurando compostar em casa em vez de
mandar para o aterro sanitário, voluntariamente alguns
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A participação em projetos como Beleza do Meu Lugar, a inserção de documentários na grade do futura,
a série de stop motions sobre democracia para crianças na forma de interprogramas são exemplos de uma
parceria madura e que permite perceber participação e
voz de ambos os lados da relação e estabelecendo uma
madura e saudável construção coletiva.

ficha

pessoalidade, da relação direta e humana com o Canal
por meio da mobilização facilitada e promovida pela
Mobilização, que, mais que uma conectora, consegue
manter o raro equilíbrio entre amizade, construção de
possibilidades e profissionalismo.

ASSOCIAÇÃO CASA DA VIDEIRA DE CUIABÁ
Endereço: Rua Santa Genoveva – quadra 11 – bloco A5 – 402 – Jardim
Aeroporto – Várzea Grande – MT – CEP: 78125-070
Na Internet: www.casadavideira.com.br
Focos de atuação: Arte e cultura, incentivo à leitura, acompanhamento
e reforço escolar, infância e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

O intercâmbio de profissionais e oficinas realizadas com
profissionais do Canal mudaram a cara e ampliaram
as possibilidades dos participantes do projeto Nós na
Tela. A triangulação com a Lúmen, permite facilitar produções e cria uma cadeia saudável de amigos em prol
de um outro mundo possível.
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ASSOCIAÇÃO CASA DAS ARTES DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Endereço: Rua Alcino Guanabara, 24 – sala 1611 – Centro – Rio de Janeiro
CEP: 20031-130 Telefone: (21) 2533-1920 E-mail: contato@artedeeducar.org.br
Na internet: www.artedeeducar.org.br Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

A Casa da Arte de Educar é uma organização não governamental do Rio de
Janeiro, fundada há dez anos por profissionais ligados à educação e à cultura. Tem como objetivo desenvolver projetos capazes de garantir a crianças,
jovens e adultos a conclusão dos ensinos fundamental e médio. Através de
parcerias com famílias, escolas, lideranças comunitárias, órgãos públicos e
empresas privadas, a ONG já realizou 24 projetos, atingindo diretamente 4.800
crianças e, indiretamente, cerca de 18 mil jovens.

Televisão:

Você sabia que a primeira
novela brasileira foi exibida
em 1951?
Nos anos 50 e 60, a teledramaturgia passou por várias transformações em seu conteúdo e formato. Nos primeiros anos, como
não havia ainda o videoteipe,
elas eram exibidas ao vivo e em
dois dias por semana.

Lolla Azevedo, coordenadora pedagógica da Casa da Arte de Educar, acredita
que os programas de televisão são um instrumento de debate, divulgação
e produção de conhecimento. O que chama a atenção dela na grade do Futura
é a qualidade dos conteúdos.
Parceira do Canal no projeto Maleta Saúde, a Casa da Arte de Educar usa em
suas ações os programas As Aventuras de Teca e Estação Saúde, tanto na
formação continuada de professores e profissionais quanto no trabalho com
alunos da rede Educação para Jovens e Adultos-EJA. Os programas já foram
vistos por cerca de 80 estudantes.
Lolla Azevedo diz que nas rodas de conversa com os alunos e nos desdobramentos do trabalho depois das exibições foi observada uma qualificação dos
debates através de um maior aprofundamento dos conteúdos.
Procurando relacionar os programas com a metodologia de troca entre saberes comunitários e acadêmicos, a Coordenadora Pedagógica busca na grade
sugestões de atividades para desenvolver com professores, pais e alunos e
sugere ao Canal Futura a ampliação do fórum de experiências pedagógicas para experiências escolares e não escolares.
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Rio de Janeiro:
A estátua do Cristo Redentor no Rio
de Janeiro foi inaugurada em 12 de
outubro de 1931. A inauguração deveria ser a distância, a partir de um
iate ancorado na Baía de Nápoles,
na Itália. O dono do iate, o cientista
Guglielmo Marconi, deveria emitir
um sinal elétrico, que seria retransmitido para o Brasil através de uma estação receptora instalada em Dorchester,
na Inglaterra. O sinal chegaria a uma
antena em Jacarepaguá e de lá seria
emitido um novo sinal para o Corcovado,
ligando as luzes da iluminação da estátua do Cristo Redentor. Mas houve uma
falha técnica e acabou que a iluminação
do Cristo foi mesmo acionada diretamente do Rio de Janeiro.

Quer fazer uma experiência química?
Você vai precisar de:
• Uma luva cirúrgica,
• 1 ou 2 pastilhas efervescentes,
• um copo de vidro e água normal - da torneira;
Como fazer: - Primeiro, encha o copo, até a metade, com água.Tire todo o
ar da luva apertando-a. Coloque as pastilhas efervescentes dentro do copo.
- Rápidamente pegue aquele lado onde se coloca a mão (na luva) e tampe a
boca do copo, segurando para que a luva não escape.
Resultado: Você vai notar que a reação da pastilha na água vai liberar
gás e este vai “encher” a luva que ficará erguida em cima do copo.
As pastilhas efervescentes contêm NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Ao
reagir com a água, o bicarbonato libera gás carbônico rapidamente, causando
a efervescência. A luva então enche comprovando a presença do CO2.
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Associação Cidade Escola Aprendiz
Endereço: Rua Belmiro Braga, 146 – Vila Madalena – São Paulo – SP – CEP: 05432-020
Telefones: (11) 3813-1249 / (11) 3814-5994 / (11) 3031-6129
E-mail: nucleodecomunicacao@aprendiz.org.br Na Internet: www.cidadeescolaaprendiz.org.br
Foco de atuação: Educação comunitária
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ASSOCIAÇÃO CIVIL UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA
Endereço: Avenida Angélica, 626 – Santa Cecília – São Paulo – SP – CEP: 01228-000
Focos de atuação: Desenvolvimento regional, esporte, geração de renda e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
Associação Cultural Alquimídia
Endereço: Servidão Doutor João Carlos Werner, 163 – 1º andar – Trindade – Florianópolis – SC
CEP: 88036-235 E-mail: contato@alquimidia.org Na Internet: www.alquimidia.org Focos
de atuação: Audiovisual, juventude e direitos humanos | Projetos desenvolvidos com o Futura:
Maleta Democracia, matérias para o Jornal Futura e Fóruns Temáticos
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO ILÊ AIYÊ
Endereço: Rua do Curuzu, 228 – Liberdade – Salvador – BA – CEP: 40365-000
Telefone: (71) 3256-8800 E-mail: ileaiye@ileaiye.org.br
Na Internet: www.ileaiye.org.br Focos de atuação: Infância, juventude, gênero, religiosidade, questões étnicas, arte e cultura, educação formal, educação complementar, desenvolvimento
regional, empreendedorismo e ensino técnico
Projetos desenvolvidos com o Futura: Assistir Futura Sky e Beleza do Meu Lugar
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Um bloco de carnaval que no resto do ano se transforma numa entidade de apoio às populações marginalizadas. É a Associação Cultural e Beneficente Ilê Mulher.
Tudo começou em janeiro de 2000, quando um grupo de
mulheres de Porto Alegre organizou um bloco de carnaval. Passada a folia, elas decidiram manter o bloco
e transformá-lo em uma associação sem fins lucrativos
para trabalhar nas áreas da assistência social, de valorização das mulheres, inclusão digital e geração de renda.
Hoje, o bloco continua fazendo a festa no carnaval gaúcho, mas também mantém dois projetos de assistência
social: o Centro Cultural e de Convivência Ilê Mulher e
a Casa Lilás.
A Associação atua no incentivo à criação de grupos de
trabalho para geração de renda e na realização de oficinas para adolescentes e jovens.
A parceria com o Futura surgiu através de um convite
dos mobilizadores do Canal na região. A Associação Ilê
Mulher recebeu a Maleta Democracia e foi incluída
no projeto Assistir Futura Sky.
Rosmari de Castilhos, coordenadora geral do Ilê Mulher, considera a programação muito didática e cita
como ponto alto a diversidade e o respeito ao cidadão. Ela conta que na Casa de Convivência a TV fica
o tempo inteiro ligada na Futura. “Trabalhamos com
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Associação Catarinense de Preservação da Natureza – ACAPRENA
Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 – sala D107 – Victor Konder – Blumenau – SC – CEP: 89012-500
Telefone: (47) 3321-0434 E-mail: contato@acaprena.org.br
Na Internet: www.acaprena.org.br Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE ILÊ MULHER
Endereço: Rua Gaspar Martins, 216 – Floresta – Porto Alegre – RS – CEP: 90220-160
Telefones: (51) 3225-3828 / (51) 3397-1956 / (51) 3233-1350
Na internet: www.ilemulher.hpg.com.br
Foco de atuação: Assistência social | Projetos desenvolvidos com o Futura:
Assistir Futura Sky e Maleta Democracia

um público que convive diariaCarnaval:
mente com a violência e buscaO carnaval é um período de festas
mos algo que nos ajude no nosso
regidas pelo ano lunar no Cristianismo da Idade Média. Durante
trabalho de educação para a vida
o período do carnaval havia
e recuperação da autoestima”,
uma grande concentração de
diz Rosmari. “No começo, os usufestejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de
ários se retiravam da sala de TV e
acordo com seus costumes.
reclamavam, pois não estavam acosO carnaval moderno, feito de
tumados com o tipo de programação.
desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do
Hoje, a realidade vem mudando. Eles
século XIX.
já ficam assistindo à programação e
tecendo comentários positivos.”
A entidade recebeu dvd da série Que Exploração É Essa?, que se soma aos audiovisuais da Maleta em atividades com os
públicos das duas casas.
Convidada a dar alguma
sugestão ao Canal, a coordenadora da Associação
Ilê Mulher pediu a inclusão de mais filmes
educativos na grade
de programação.
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Associação de Desenvolvimento da Agroecologia
e Economia Solidária – ADA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2350 – São Cristóvão – Porto Velho – RO – CEP: 78901-200
Telefones: (69) 3229-2826 / (69) 3229-7180 Focos de atuação: Agricultura e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DA MURIBECA
Foco de atuação: Rádio
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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do Rio Grande do Norte através dos processos de agroecologia, economia solidária e convivência com o
semi-árido. | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Associação de Apoio às Comunidades do Campo - AACC
Endereço: Rua Doutor Múcio Galvão, 449 – Lagoa Seca – Natal – RN – CEP: 59022-530
Telefones: (84) 3211-6131 / (84) 3211-6415 Na Internet: www.aaccrn.org.br
Foco de atuação: Contribuir com a autodeterminação das agricultoras e agricultores familiares

Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência,
de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade
Endereço: Avenida São João, 32 – 11º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01036–000
Telefone: (11) 3105-4214 E-mail: apabb_sp@apabb.org.br Na Internet: www.apabb.org.br
Focos de atuação: Educação inclusiva e direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE (Salvador)
Endereço: Avenida Frederico Pontes, 343 – São Joaquim – Salvador – BA – CEP: 40460-000
Telefone: (71) 3313-6788 E-mail: ctp@apaesalvador.org.br
Na Internet: www.apesalvador.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos, educação inclusiva e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Futura Sky

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DE PETRÓPOLIS
Endereço: Rua José Florêncio, 930 – Petrópolis – Manaus – AM – CEP: 69063-660
Telefone: (92) 3611-1511 Focos de atuação: Educação complementar, informática
e participação popular | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Shirlene de Souza Rocha
Endereço: Rua Espírito Santo, 260 – Vila Buava – Rio Branco do Sul – PR – CEP: 83540-000
Telefone: (41) 3652-1215 Na Internet: www.netescola.pr.gov.br
Foco de atuação: Escola | Projetos desenvolvidos com o Futura: Amigos do Futuro
e Assistir Futura Sky
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direitos humanos, políticas públicas e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL RELIGIOSA OIÁ DEJI
Endereço: Rua Nova Canaã, 8 – Paripe – Salvador – BA – CEP: 40820-350
Telefone: (71) 3217-0857 Focos de atuação: Questões étnicas, religiosidade,
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAISCA
Endereço: Quadra 14C – conjunto 8 – casa 5 – Riacho Fundo II – Brasília – DF – CEP: 71881-138
Telefone: (61) 3225-9998 E-mail: faiscacultural@gmail.com
Focos de atuação: Juventude e audiovisual
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Associação de Preservação do Meio Ambiente
de Governador Celso Ramos - APREMAG
Endereço: Loteamento Jardim das Palmeiras, 26 – Palmas – Governador Celso Ramos – SC
Caixa Postal 22 – CEP: 88190-000 Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Uma parceria que deu certo: educadores vindos da experiência de Pastorais da Juventude e jovens ligados
a diversas áreas da formação humana se uniram em
uma organização não governamental em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para trabalhar na
promoção humana, com ênfase no exercício da cidadania, no desenvolvimento cultural alternativo e na
capacitação profissional.
A Trilha Cidadã tem seu trabalho voltado para a inserção
social, apoiando organizações juvenis; prestando serviço
de assessorias temáticas e processuais e capacitando
educadores e agentes sociais de desenvolvimento juvenil.
O projeto Maleta Democracia foi o elo que uniu a
Trilha Cidadã e o Canal Futura. Fabiane Asquidamini,
presidente da ONG, acredita que os produtos de TV são
uma ferramenta importante para o trabalho educacional, quando o seu uso é feito com responsabilidade e
senso crítico, objetivando contribuir com a transformação social e educacional do nosso país.
Ela conheceu o trabalho do Futura através da mobilização comunitária do Canal e a Trilha Cidadã acabou se
tornando uma das entidades mobilizadoras do projeto
Maleta Democracia.
Buscando temas relacionados à juventude, comunica-
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ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA
E CIDADANIA JUVENIL TRILHA CIDADÃ | Endereço: Rua Rio Paraguaçu, 220
Arroio da Manteiga – São Leopoldo – RS – CEP: 93154-580 Telefone: (51) 3568-7451
E-mail: trilhacidada@yahoo.com.br / trilhasecomunica@wordpress.com
Na internet: www.trilhacidada.org.br / Foco de atuação: Inserção social
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ção, violência contra adolescentes e jovens, cultura e
arte, a ONG prefere em seu trabalho programas que
dialogam com o público adolescente e jovem ou educadores sociais e que estão relacionados à temática que
está sendo trabalhada. “Observamos, também, a linguagem e as mensagens subliminares que estão presentes
no programa”, diz Fabiane. “Discutimos em equipe o
material a ser usado, quando é o caso de ser utilizado
pela primeira vez. Depois de conhecido o material, o uso
é feito por escolha pessoal do profissional que vai utilizar o recurso.”
A presidente da Trilha Cidadã conta que entre as ações
já realizadas com a utilização dos recursos da programação do Canal Futura um dos destaques foi um cinedebate realizado para a comunidade de São Leopoldo,
envolvendo 150 moradores, entre jovens, crianças e
adultos. A exibição foi realizada em parceria com a
Prefeitura Municipal, que cedeu o telão e a estrutura
necessária para o filme ser exibido na praça local. Segundo Fabiane, a ação teve resultados imediatos, mostrados no debate do filme logo após a exibição. E, no
decorrer da semana seguinte, a Trilha Cidadã recebeu
pedidos para que a programação se realize mensalmente para a comunidade.
Fabiane Asquidamini ressalta que a mobilização comunitária do Canal tem sido uma presença provocadora e

desafiadora nas ações
Rio Grande do Sul:
Localizado
na
Região Sul, o estado faz fronteiras com
da Trilha Cidadã: “Pela
Uruguai e Argentina. Possui papel marcante
parceria firmada com o Canal Funa história do Brasil, tendo sido palco
da Guerra dos Farrapos, a mais
tura, através da Maleta Democracia,
longa guerra civil do país.
a ONG visualiza nos seus projetos a utilização
dos recursos disponibilizados pelo Canal Futura, bem
como objetiva o fortalecimento da relação e a construção de
novos canais de diálogo e trabalho conjunto”.
Contando com a parceria do Futura – “até o momento,
sempre que solicitamos ajuda para determinados assuntos, obtivemos retornos positivos” –, Fabiane Asquidamini deixa como sugestão a criação da Maleta
Juventude, com programas voltados para temáticas pertinentes ou preocupantes no universo
juvenil, como violência e extermínio de jovens;
juventude e saúde; políticas públicas para a juventude; sexualidade e afetividade e trabalho,
emprego e educação profissional.

responde
Cara Fabiane, entre as várias possibilidades de novas
Maletas Futura, o tema juventude é uma ideia recorrente. Temos discutido se a maleta seria sobre juventude ou
para a juventude, o que faz grande diferença em termos
de formato e abordagem. Assim como a execução do
guia de uso, que precisa ter um norte pedagógico. Agradecemos a sugestão!
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mento e reforço escolar, geração de renda, meio ambiente, participação popular e relações de consumo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGROEXTRATIVISTAS
DA ILHA DAS CINZAS - ATAIC
Endereço: Furo dos Periquitos – Ilha das Cinzas – Área Rural – Gurupa – AM – CEP: 68300-000
Telefone: (91) 3692-1101 Na Internet: www.rts.org.br
Focos de atuação: Agricultura, geração de renda, meio ambiente e questões agrárias
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Beleza

Associação dos Artesãos de Novo Airão - AANA
Endereço: Rua Ajuricaba, s/n – Centro – Novo Airão – AM – CEP: 69730-000
Telefone: (92) 3365-1278 Focos de atuação: Agricultura, incentivo à leitura, acompanha-

Associação dos Produtores e Agentes Culturais através
da Arte de Padre Paraíso
Focos de atuação: Arte e cultura e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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educadores e lideranças que atuam no meio popular
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda

ASSOCIAÇÃO DOS PARENTES E AMIGOS DOS DEPENDENTES QUÍMICOS
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 949 – Centro – Rio Branco – AC – CEP: 69900-330
Focos de atuação: Direitos humanos, assistência social e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Associação dos Remanescentes do Quilombo Manoel Barbosa
Endereço: Rua Barro Vermelho, 2655 – parada 107 de Gravataí – Barro Vermelho – Gravataí – RS
CEP: 94970-000 Telefone: (51) 3422-0066
Na Internet:quilombolasmanoelbarbosa.blogspot.com Foco de atuação: Resgate da identidade | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Associação Difusora de Treinamento e Projetos Pedagógicos - Aditepp
Endereço: Rua General Adalberto Gonçalves de Menezes, 371 – Tarumã – Curitiba – PR
CEP: 82800-080 Telefones: (41) 3023-3925 / (41) 3223-3260 E-mail: comunicacao@aditepp.org.br
Na Internet: www.aditepp.org.br Focos de atuação: Educação de adultos e formação de

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE FERCAL
Endereço: Rodovia DF 150 – km 12 – quadra 10 – lote 5 – Engelho Velhor Fercal – Sobradinho – DF
CEP: 73150-030 Telefones: (61) 3454-1125 / (61) 3454-1087
Focos de atuação: Desenvolvimento regional, política, empreendedorismo e participação popular
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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cia social, geração de renda, meio ambiente, pesca e questões agrárias | Projetos desenvolvidos com
o Futura: Maleta Meio Ambiente e Assistir Futura Sky
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Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultural (ASPAC)
Endereço: Ponta do Macário, Rua Daniel Marcelino Amaral, s/n – Panorama – Silves – AM – CEP:
69114-000 Telefone: (92) 3528-2045 Focos de atuação: Agricultura, arte e cultura, assistên-
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ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ITAPOÁ – ASSANI
Endereço: Segunda Travessa São João, 14A – Nova Brasília de Itapuã – Salvador – BA – CEP: 41611-565
Focos de atuação: Saúde e prevenção, assistência social e segurança alimentar
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA FERCAL
Endereço: Rodovia DF 150 – km12 – Rua 1 – conjunto A – lote 10 – Engenho Velho Fercal
Sobradinho – DF – CEP: 73007-993 Telefone: (61) 3454-1012
Focos de atuação: Audiovisual, participação popular e comunicação social
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A ECOSSISTEMAS COSTEIROS – APREC
Telefone: (21) 2609-8573 Focos de atuação: Infância e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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e reforço escolar, geração de renda, meio ambiente e produção audiovisual
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Associação MarBrasil
Telefones: (41) 3511-8600 / (41) 3455-1419 Na Internet: www.marbrasil.org
Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos, incentivo à leitura, acompanhamento

ficha

Associação Itapirense de Proteção Ambiental – AIPA
Endereço: Rua Otávio Monezzi, 427 – Jardim Itapuã – Itapira – SP – CEP: 13976-186
Telefones: (19) 3863-2224 / (19) 3843-1552 / (19) 3891-2528
Foco de atuação: Projetos em escolas sobre meio ambiente com apoio de empresas de Itapira
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente	 				

ficha

Associação Imagem Comunitária - AIC
Endereço: Rua Tabaiares, 62 – Floresta – Belo Horizonte – MG – CEP: 30150-040
Telefone: (31) 3224-3463 E-mail: aic@aic.org.br Na Internet: www.aic.org.br
Foco de atuação: Audiovisual | Projetos desenvolvidos com o Futura: Crônicas
Urbanas, Maleta Democracia e matérias para o jornal futura

ficha

Galeria Malcon – Centro – Alegrete – RS – CEP: 97541-000
Telefone: (51) 3225-0395 E-mail: agafape@agafape.org.br Na Internet: www.agafape.org.br
Foco de atuação: Pessoas portadoras da doença e seus familiares
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos
e Demais Doenças Mentais | Endereço: Rua dos Andradas, 1560 – 6º Andar

ficha

ficha

ASSOCIAÇÃO EM SOLIDARIEDADE AOS MENINOS E MENINAS DE FORTALEZA
Endereço: Rua Joaquim Magalhães, 76 – Benfica – Fortaleza – CE - CEP: 60040-160
Focos de atuação: Arte e educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SONS DO SILÊNCIO – AESOS
Endereço: Rua Engenheiro José Muccini, 5 – Brotas – Salvador – BA – CEP: 40285-477
Telefone: (71) 3356-4567 E-mail: aesos@ig.com.br Na Internet: aesossalvador.blogspot.com
Focos de atuação: Direitos humanos, educação inclusiva e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

ASSOCIAÇÃO OLHA O CHICO
Endereço: Avenida Ulisses Guedes, 242A – Brasília – Piaçabuçu – AL – CEP: 57210-000
Telefone: (82) 3552-1485 E-mail: olhaochicoai@hotmail.com
Na Internet: www.olhaochico.org.br Focos de atuação: Meio ambiente, desenvolvimento
regional, empreendedorismo e populações tradicionais
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura

Sky

Associação Padre Anchieta
Endereço: Travessa Luz, 13 – Rocinha – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22451-600
Telefone: (21) 3322-4985 E-mail: acaoaspa@ig.com.br Focos de atuação: Educação
infantil, alfabetização de jovens e adultos, educação lúdica, geração de renda e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL - ADEIS
Endereço: Rua 8, 13 – quadra S – conjunto Flores – Alvorada I – Manaus – AM – CEP: 69043-140
Telefone: (92) 3656-5971 E-mail: adeis@adeis.org.br Na Internet: www.adeis.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos, geração de renda, infância, meio ambiente e saúde e
prevenção | Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda Beleza e Assistir
Futura Sky
ASSOCIAÇÃO REDE CANANÉIA
Endereço: Rua Antônio Colasso de Souza, 120 – Carijó – Cananéia – SP – CEP: 11990-000
Telefone: (13) 3851-3959 E-mail: redecananeia@yahoo.com.br
Na Internet: www.redecananeia.org.br Focos de atuação: Agricultura, arte e cultura, audiovisual, cultura afro-brasileira, desenvolvimento regional, empreendedorismo, fortalecimento de ONGs
e movimentos sociais, gênero, geração de renda, juventude, meio ambiente, participação popular, pesca,
políticas públicas, populações tradicionais, produção audiovisual, questões agrárias, consumo consciente e
segurança alimentar | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ASSOCIAÇÃO SANTO DIAS
Endereço: Rua Coronel José de Moura, 596 – Parque Santa Maria – Ancuri – Fortaleza – CE
CEP: 60873-165 Telefone: (85) 3274-5059 E-mail: asantodias@veloxmail.com.br
Na Internet: www.associacaosantodias.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, DST/Aids,
empreendedorismo, formação profissional, fortalecimento de ONGs e movimentos sociais, geração de
renda, informática, juventude, meio ambiente, participação popular, políticas públicas, consumo consciente, saúde e prevenção e violência | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde
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na sociedade, propiciando espaço de discussão, apoio, fomento e organização de iniciativas nas mais
diversas áreas relacionadas | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

mobilização social, direitos humanos, políticas públicas e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

e movimentos sociais, gênero, justiça e promoção de direitos, juventude, saúde e prevenção, sexualidade e
violência | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Bem-estar Familiar no Brasil – BEMFAM-RJ
Endereço: Avenida República do Chile, 230 – 17º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-170
Telefone: (21) 3861-2400 E-mail: bemfamrj@bemfam.org.br Na Internet: www.bemfam.
org.br Focos de atuação: Assistência social, direitos humanos, DST/Aids, fortalecimento de ONGs

ficha

Avante Educação e Mobilização Social
Endereço: Rua Baependi, 177 – Ondina – Salvador – BA – CEP: 40170-070
Telefone: (71) 3332-3344 E-mail: avante@avante.org.br
Na Internet: www.avante.org.br Focos de atuação: Educação complementar,

ficha

Associação Software Livre
Endereço: Rua Belize, s/n – Restinga Velha – Porto Alegre – RS – CEP: 91790-530
Telefone: (51) 3228-0181 E-mail: sady@softwarelivre.org / cristina@softwarelivre.org
Na Internet: www.asl.org.br Foco de atuação: Tornar o software livre amplamente incluído

A Bemfam, Bem-Estar Familiar no Brasil, é
uma organização não governamental de
ação social que atua em vários estados
brasileiros na defesa e na promoção dos direitos sociais, socioambientais,
sexuais e reprodutivos, individuais e coletivos. A entidade realiza cerca de cinco
milhões de atendimentos por ano, através
de convênios de cooperação técnica com
organizações públicas e privadas. Tem
como objetivos contribuir para a redução
da morbimortalidade materna e neonatal,
contribuir para o enfrentamento das epidemias de HIV/Aids e Tuberculose, proteger
os direitos das pessoas afetadas, ampliar a
conscientização de adolescentes e jovens
e o acesso a serviços acolhedores, assim
como à informação e aos serviços de planejamento familiar e também contribuir
para a inclusão social de indivíduos e grupos vulneráveis.
A parceria entre a Bemfam e o Canal Futura
surgiu com o projeto Maleta Democracia.
Sandra Lopes, coordenadora da Bemfam
no Rio Grande do Norte, já conhecia o trabalho do Futura pela TV. Sua atenção foi
despertada pela qualidade dos programas
e pela contribuição para a formação da cidadania. Sandra considera os produtos de

TV uma ferramenta de grande abrangência
e credibilidade, que favorece bastante o
objetivo educacional. Ela busca na grade
programas sobre direitos, democracia, política e diversidade. Em suas ações já usou
vários programas, seguindo o guia da Maleta: Passagem Para..., Ao Ponto, Que
Trabalho É Esse?, Diz Aí!, Sala de Notícias, Não É o Que Parece e Afinando a
Língua. Destinadas a educadores formais
e não formais, essas atividades atingiram
cerca de 200 pessoas, incluindo colaboradores da Bemfam, jovens e adolescentes e
gestores municipais.
Essas ações, que, além da exibição dos programas, também envolveram discussões,
rodas de conversa e oficinas, deixaram
um saldo muito positivo: a capacitação
da equipe da Bemfam para multiplicar as
ações; mudanças na percepção do conceito de democracia; reflexão sobre questões
éticas com que os profissionais de saúde
se deparam no dia a dia; capacitação de
jovens para multiplicar conhecimentos nas
comunidades e o fortalecimento político
dos grupos participantes. “O resultado principal foi a formação da cidadania”, resume
Sandra Lopes, que sugere ao Canal Futura
ampliar a demonstração de experiências.

ficha

mentar, educação inclusiva, formação profissional, informática, juventude e patrimônio
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Associação Ser Cidadão / Museu da República
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 583 – sala 512 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20071903 Telefones: (21) 2221-8830 / (21) 2225-1941 E-mail: sercidadao@sercidadao.org.br
Na Internet: www.sercidadao.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, educação comple-

ficha

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
Endereço: Praça Marechal Cordeiro de Faria, 65 – Higienópolis – São Paulo – SP – CEP: 01244-050
Focos de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

Bem-estar Familiar no Brasil – BEMFAM – RN
Endereço: Rua Potengi, 737 – Petrópolis – Natal – RN – CEP: 59020-030
Telefone: (84) 3311-4900 E-mail: bemfamrn@bemfam.org.br Na internet: www.
bemfam.org.br Focos de atuação: Defesa de direitos e promoção da educação e da
assistência em saúde | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Estados
brasileiros:

Você sabia que a antiga
capital de Minas Gerais
era Ouro Preto? E a de Pernambuco, Olinda?

Rodas:

Vamos brincar de passa anel?
Forme uma roda com os participantes. Um deles ficará no centro
dessa roda com um anel ou outro
objeto pequeno, escondido entre
as duas mãos. Será o passador
do anel.
Os outros jogadores ficam em roda,
com as palmas das mãos encostadas como as do passador de anel.
O passador passa as suas mãos
no meio das mãos de cada um dos
jogadores, deixando cair o anel na
mão de um deles sem que ninguém
perceba. Quando tiver passado por
todos os jogadores, o passador
pergunta a um deles – Quem ficou
com a anel ?
Se acertar, é o novo passador. Se
não, pagará uma prenda que os jogadores escolherem.
O passador repete a pergunta até
alguém acertar. Quem acerta é o
novo passador e assim por diante.
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Cáritas Brasileira
Endereço: Rua Glória, 53 – Glória – Manaus – AM – CEP: 69027-620
Telefone: (92) 3673-6573 Na Internet: www.caritas.org.br
Focos de atuação: Assistência social, empreendedorismo, desenvolvimento local, participação
política, religiosidade, direitos humanos e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Casa Brasil Blumenau
Endereço: Rua Progresso, 167 – Progresso – Blumenau – SC – CEP: 89026-201
Telefone: (47) 3326-6007Focos de atuação: Direitos humanos, incentivo à leitura,
acompanhamento e reforço escolar, geração de renda e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Casa Brasil Joinville Unidade Norte
Endereço: Rua Tuiuti, 2745 – Aventureiro – Joinville – SC – CEP: 89226-000
Telefone: (47) 3467-9147 Focos de atuação: Incentivo à leitura, acompanhamento e reforço
escolar e informática | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

ficha

Câmara Técnica Permanente de Educação Ambiental/Coletivo Educador
Lagos São João do Comitê de Bacias Lagos São João
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Casa Brasil Joinville Unidade Sul
Endereço: Rua Monsenhor Gercino, 5189 – Jarivatuba – Joinville – SC – CEP: 89230-325
Focos de atuação: Arte e cultura, audiovisual, comunicação social, formação profissional
e geração de renda | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

ficha

Câmara Técnica de Educação Ambiental do Mosaico
da Mata Atlântica Central Fluminense
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Borrachalioteca de Sabará
Telefone: (31) 3671-4910 Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Brigada Militar – CABM – 20 BABM
Telefone: (53) 3242-5577 E-mail: 2babm-bage@brigadamilitar.rs.gov.br
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Biblioteca Comunitária São José de Calazans
Telefone: (31) 3504-3648 E-mail: eeddu2002@yahoo.com.br
Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Biblioteca Comunitária Pedagoga Antonia Aparecida Casemira Amorin
Telefone: (31) 3435-6754 Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Biblioteca Comunitária Anízia Silva
Telefone: (31) 3642-8167 Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Biblioteca Brincante
Telefone: (31) 3378-8471
Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Casa Brasil Prainha
Telefone: (48) 3223-9073
Focos de atuação: Arte e cultura, geração de renda, infância e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Democracia

questões urbanas e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Democracia
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Casa de Misericórdia de Tucumã
Endereço: Rua da Graviola, 42 – Centro – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefone: (94) 3433-2492
Focos de atuação: Assistência social, infância, juventude e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento

ficha

Casa das Juventudes de Pombos
Focos de atuação: Arte e cultura, audiovisual, educação complementar, informática, juventude,

ficha

Casa das Juventudes de Lagoa de Itaenga
Focos de atuação: Arte e cultura, audiovisual, rádio comunitária, informática e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Casa das Juventudes de Glória de Goitá
Focos de atuação: Arte e cultura, audiovisual, informática e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Defesa dos direitos das crianças, adolescentes, jovens, mulheres e negros.
Projetos desenvolvidos com o Futura: Sala Futura; Geração Futura,

ficha

políticas públicas e questões urbanas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Casa das Juventudes de Feira Nova
Focos de atuação: Audiovisual, educação complementar, informática, juventude,

ficha

Casa da Juventude de Itaobim
Focos de atuação: Arte e cultura, justiça e promoção de direitos, juventude, sexualidade e
violência | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Casa de Passagem
Endereço: Rua 13 de Maio, 55 – Santo Amaro – Recife – PE – CEP: 50100-160
Telefones: (81) 3423-3839 / (81) 3423-2930 E-mail: cp@casadepassagem.org.br
Na internet: www.casadepassagem.org.br Foco de atuação:
Beleza do Meu Lugar, Assistir Futura Sky, Maleta Toda
Beleza e Que Exploração É Essa?
Recife: Bolo de Frutas - Essa receita é
tradicional em Recife para bolos de casamento, e tem a propriedade de apurar o sabor com
o tempo. Por isso não é recomendado consumir esse bolo no mesmo dia em que foi feito.
Alguns casais chegam a congelar um pedaço
e comer anos depois, sem que o mesmo fique
estragado.
Veja esta receita:
1 xícara de passas pretas sem caroço
2 xícaras de frutas cristalizadas variadas
2 xícaras de ameixa seca sem caroço
1 xícara de manteiga ou margarina
1 xícara de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 e 1/2 cálice de vinho do Porto ou 1 xícara de vinho branco doce
4 ovos
1 colher de chá de bicarbonato
1 colher de sobremesa de fermento em pó
1 colher de chá de canela em pó.
Bata a ameixa com o vinho até formar uma pasta. Reserve. Em seguida, bata a margarina com o açúcar e as gemas até formar um creme
macio. Pegue as frutas cristalizadas e as passas e misture com 1/2
xícara de farinha de trigo.
Junte o creme de manteiga com o creme de ameixas, acrescente as
frutas cristalizadas e deixe de lado.
Dissolva o bicarbonato em 2 colheres de água quente. Reserve. Misture a farinha restante com a canela e o fermento. Reserve.
Bata as claras em neve.

A Casa de Passagem é uma organização não governamental com sede
em Recife, parceira do Canal Futura desde 2003. Criada no final da
década de 1980, tem entre seus objetivos combater a pobreza; enfrentar o abuso e a exploração sexual; promover a melhoria na qualidade
de vida de crianças, adolescentes e jovens; diminuir a violência doméstica; capacitar adolescentes, jovens e lideranças comunitárias; aumentar a inclusão e a aprovação escolar e favorecer a inclusão cultural,
digital e social. Os beneficiários da ação da Casa de Passagem são
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social,
de 7 a 24 anos de idade, famílias e líderes de comunidades de
baixo poder aquisitivo do Recife e municípios da
Região Metropolitana.
A gerente-executiva da Casa de Passagem, Maria Cristina Vasconcelos de
Mendonça, conheceu o trabalho
do Futura em oficinas realizadas
pelo Canal para capacitação dos
técnicos da ONG. A parceria entre as duas
entidades

Agora é hora de juntar tudo. Misture o bicarbonato dissolvido com o
creme de frutas. Vá acrescentando alternadamente e em pequenas
porções de cada vez, a mistura de farinha e as claras em neve, mexendo cuidadosamente com uma colher de pau a cada adição. Coloque a
massa em uma fôrma alta redonda ou de bolo inglês bem untada com
manteiga e leve ao forno médio por aproximadamente 2 horas.
Deixe esfriar completamente, desenforme com cuidado e embrulhe em
papel alumínio cobrindo com duas camadas de filme plástico. Deixe
descansar por 15 dias em temperatura ambiente para apurar o sabor.
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abrange diferentes projetos: Sala Futura,
Maleta Toda Beleza; produção de série especial para o Jornal Futura sobre exploração
sexual de crianças e adolescentes; seminários,
fóruns temáticos e participação no processo de
produção da série Que Exploração É Essa?.

Leque

Tens o leque
desdobrado
Sem que estejas
a abanar.
Amor que pensa
e que pensa
Começa ou vai acabar.
(Quadras ao
Gosto Popular)
www.dominiopublico.
gov.br
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Segundo Cristina Mendonça, os produtos do
Canal Futura têm contribuído nas capacitações
(cursos de formação/informação) de crianças,
adolescentes, jovens e lideranças comunitárias
atendidas pela Casa de Passagem. Ela conta
que, em 2006, a Casa de Passagem participou
do projeto Geração Futura. Dez jovens aprenderam todo o processo de construção de um
produto audiovisual – desde a pré-produção
(definir roteiro, entrevistados e fazer relação
de material necessário), produção (estudo do
roteiro, confirmação de horários, entrevistados,
gravação e decupagem), até a pós-produção
(edição e efeitos sonoros). O resultado foi a finalização de três produtos audiovisuais: 100 Anos
do Frevo, Cultura das Comunidades e Inclusão
Social, cada um com 2min30s. “O projeto foi um
sucesso”, diz Cristina. “Em 2007, surgiram novas ideias e o mesmo grupo foi convidado para
realizar mais dois interprogramas, que dessa
vez seriam exibidos na grade nacional do Canal
Futura. O projeto Beleza do Meu Lugar chegou
com esse diferencial, estimulando os jovens
para num período curto realizar os interprogramas Seu João do Pife e Teatro Q-Riso.
Uma Videoteca / Sala Futura também foi implantada nessa parceria da Casa de Passagem
com o Canal, que disponibilizou diversos vídeos
sobre um extenso leque de temas. Em 2008, a
ONG passou a integrar o projeto Assistir Futura
Sky. Um ano depois, a Casa de Passagem par-

ticipou da produção da série Que Exploração
É Essa?, através de discussões, envolvendo um
grupo de meninas, sobre os temas, conteúdos,
formatos, avaliação e testagem de roteiros e
proposta e construção dos personagens.
Cristina Mendonça diz que o que mais chama
a atenção dela no Futura é a forma de apresentação e a organização dos programas, que
buscam adequar os conteúdos com a especificidade do público. Sempre procurando programas ligados a empreendedorismo, prevenção, sala de debates, meio ambiente, saúde/
sexualidade, gênero, direitos humanos, etnia,
cultura, violência doméstica, abuso e exploração sexual, Cristina lista os produtos do
Canal Futura que foram usados recentemente
nas ações da Casa de Passagem: Objetivos
do Milênio; Sala de Notícias sobre Exploração Sexual; série especial do Jornal Futura sobre Exploração Sexual Infanto-Juvenil;
Teca na TV; Juntos Somos Fortes; Comércio Justo e Solidário; Nota 10 – Segurança Pública; De Olho no Ambiente e Que
Exploração É Essa?
Este ano, a Casa de Passagem começou a baixar
os programas pelo Futuratec. A escolha é feita
de acordo com os temas planejados para os cursos de capacitação de crianças, adolescentes e
jovens e é discutida com a equipe dos três programas da ONG: Passagem para a Vida, Comunidade e Cidadania e Iniciação ao Trabalho.
As atrações do Canal Futura são usadas dentro
de uma proposta pedagógica tanto para a formação de jovens no mercado de trabalho quanto
para orientação de crianças, jovens e mulheres
em oficinas; TVs de Rua; no Fórum Juventude,

Direitos Humanos e Meio Ambiente e nos minifóruns realizados com jovens e lideranças das
comunidades, alcançando um público direto de
30 crianças, 40 adolescentes, 30 jovens e 10
lideranças comunitárias. Através da exibição
dos programas, a ação da Casa de Passagem
alcança cerca de 10 mil pessoas.
Cristina Mendonça vê como resultados uma
maior conscientização da comunidade e do
público nos cursos de profissionalização e
maior motivação e interesse dos jovens nas
aulas de empreendedorismo no núcleo de
formação profissional da Casa de Passagem. Cristina relembra algumas histórias
que aconteceram a partir desse trabalho:
2006/2007: “Os jovens que participaram do
Geração Futura, em Recife, colocaram em
prática o aprendizado, realizando TVs de Rua
e Cinema na Comunidade em 16 locais, utilizando a cultura, as artes e a comunicação em
suas didáticas de intervenção social. Cinco
peças de dois minutos foram produzidas pelos
jovens (duas delas fazem parte da série Beleza do Meu Lugar, exibida na programação
do Canal Futura). Com esse trabalho, os jovens
participaram do Festival Visões Periféricas, no
Rio de Janeiro, e do IX Festival de Vídeo de
Pernambuco, em que Beleza do Meu Lugar –
Seu João do Pife foi selecionado como um dos
finalistas na categoria documentários.”
2008: “400 jovens participantes do Fórum de
Juventude da Casa de Passagem, espaço de
articulação política, de diálogo e proposição
de questões relativas a políticas públicas
para a juventude, discutiram a temática a
partir da série Objetivos do Milênio, exibi-

da antes da mesa de debates.”
2009: “Adolescentes da Casa de Passagem
e da ONG Turma do Flau participaram de encontro realizado pela equipe do Futura para
discutir o tema Exploração Sexual InfantoJuvenil. As meninas e os meninos puderam
falar sobre o assunto, de como gostariam
que esse tema fosse tratado na TV. Participaram da avaliação do roteiro, da construção
e alteração dos personagens e cenas e sugeriram ações de informação e prevenção”.
2010: “Destaque para as atividades do 18 de
maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – realizadas nas comunidades através
das TVs de Rua e debates a partir da série
Que Exploração É Essa?. Adolescentes e
jovens produziram uma peça teatral intitulada Que Exploração É Essa?, apresentada
durante as atividades nos municípios de Camaragibe, Olinda, Moreno e Paulista.”
Depois de toda essa experiência, a gerente-executiva da Casa de Passagem
sugere ao Canal Futura ampliar a

produção de desenhos animados enfocando temas sociais,
que envolvam a realidade de
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Cristina Mendonça
sugere, também, que os vídeos sejam
disponibilizados em formato dvd com maior qualidade
de resolução, pois o formato
Vídeo cd tem baixa qualidade
para exibição.

responde
Cara Cristina, devemos ter
mais produtos em produção
que discutam questões complexas dirigidas à infância,
como trabalho infantil, abuso, etc. Estamos em busca
de parceiros apoiadores
para que essas ideias tomem
forma e se concretizem! E
sobre a questão da imagem
dos programas baixados pelo
Futuratec, optamos por uma
qualidade compatível com a
de VHS para não afetar outros modelos de distribuição
e licenciamento de conteúdo
que passem por outras mídias digitais. Agradecemos
sua participação!
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Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência - Ciranda
Endereço: Rua Dr. Goulin, 1409 – Hugo Langue – Curitiba – PR – CEP: 80040-280
Telefones: (41) 3027-3920 / (41) 3023-3925E-mail: coordenacao@ciranda.org.br /
redeandibrasil@ciranda.org.br Na Internet: www.ciranda.org.br
Focos de atuação: Direitos da criança e do adolescente e mídia
Projetos desenvolvidos com o Futura: Nós na Tela e Maleta Meio Ambiente

ficha
ficha
ficha
ficha

ficha

Casa Renascer – CEDECA
Endereço: Rua Ana Neri, 345 – Petrópolis – Natal – RN – CEP: 59020-040
Telefone: (84) 3211-1555 E-mail: casarenascer@digizap.com.br
Na Internet: www.cedecacasarenascer.org Foco de atuação: Defesa dos direitos das crianças e adolescentes | Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia, Que Exploração é Essa? e Assistir Futura Sky

Centro Cultural Coco de Umbigada – CCCU
Endereço: Rua do Guadalupe, 380 – Guadalupe – Olinda – PE – CEP: 53240-520
Telefone: (81) 3439-6475 E-mail: centroculturalcocodeumbigada@yahoo.com.br
Na Internet: www.nacaocultural.pe.gov.br/cocodeumbigada
Focos de atuação: Arte e cultura, ciência e tecnologia, educação complementar, grupos

ficha

complementar, educação inclusiva, formação profissional, gênero, geração de renda, juventude,
sexualidade e violência | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Centro Ativo de Integração do Ser – Cais do Porto
Endereço: Rua Maria Ramos, 1212 – Bairro Novo – Olinda – PE – CEP: 53030-050
Telefone: (81) 3429-3204 Focos de atuação: Saúde, políticas públicas e populações
tradicionais | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

ou movimentos étnicos, produção audiovisual e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Casa Menina Mulher
Endereço: Rua Leão Coroado, 55 – Boa Vista – Recife – PE – CEP: 50060-250
Telefone: (81) 3231-0463 E-mail: casameninamulher@hotmail.com
Focos de atuação: Arte e cultura, assistência social, cultura afro-brasileira, educação
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Casa Maternal Mello Mattos
Endereço: Rua Faro, 80 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22461-020
Telefones: (21) 2512-5565 / (21) 2512-1266
Foco de atuação: Assistencial
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Casa do Professor de Ouro Preto / Sala Futura
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 113 – Centro – Ouro Preto – MG – CEP: 35400-000
Telefone: (31) 3559-3559 E-mail: casadoprofessor.op@gmail.com / educacao@ouropreto.mg.gov.br
Na Internet: www.casadoprofessor.pt Focos de atuação: Audiovisual, educação complementar e educação formal | Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia,
Sala Futura e Assistir Futura Sky

Centro Cultural Thiago de Mello
Endereço: Avenida Grande Circular, 9018 – Cidade Nova – Manaus – AM – CEP: 69099-785
Telefone: (92) 3638-8855 Focos de atuação: Educação complementar, arte e cultura,
empreendedorismo e desenvolvimento local
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir

Futura Sky

Centro das Mulheres de Vitória de Santo Antão
Endereço: Rua Eurico Valois, 530 – Cruzeiro – Gravatá – PE – CEP: 55644-168
Focos de atuação: Direitos humanos, DST/Aids, gênero, geração de renda, juventude
e justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Democracia

Centro das Mulheres do Cabo – CMC
Endereço: Rua Padre Antônio Alves de Souza, 20 – Centro – Cabo de São Agostinho
CEP: 54505-230 Telefone: (81) 3524-9171 E-mail: cmc@mulheresdocabo.org.br
Na Internet: www.mulheresdocabo.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, direitos
humanos, gênero, geração de renda, infância e produção audiovisual
Projetos desenvolvidos com o Futura: Que Exploração é Essa?,

Maleta Toda
Beleza, matérias para o Jornal Futura e Fóruns Temáticos
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Centro de Assessoria em Autogestão Popular
Endereço: Rodovia Antonio Luiz Moura Gonzaga 277 – sala 1

e questões urbanas
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta

ficha

Porto da Lagoa – Florianópolis – SC – CEP: 88048-300

Telefone: (48) 3234-6052 E-mail: caapsc@uol.com.br
Focos de atuação: Participação popular, políticas públicas,

ficha
ficha
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Centro de Apoio Comunitário de Tapera
em União a Senador Rui Palmeira – CACTUS
Telefone: (82) 3622-6514 E-mail: pdatapera@ig.com.br
Na Internet: www.rts.org.br
Focos de atuação: Meio ambiente, agricultura e populações
tradicionais | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta
Democracia
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Sky

ficha

é Essa?, Maleta Democracia e matérias para
o Jornal Futura

ficha

Educação formal, infância, juventude e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente
CEDECA - Endereço: Rua Deputado João Lopes, 83 – Centro
Fortaleza – CE – CEP: 60060-130 Telefone: (85) 3252-4202
E-mail: cedeca@cedecaceara.org.br
Na Internet: www.cedecaceara.org.br Focos de atuação: Infância, juventude, direitos humanos, políticas públicas,
assistência social, justiça e promoção de direitos e violência
Projetos desenvolvidos com o Futura: Que Exploração

Meio
Ambiente, Maleta Democracia, matérias para
o Jornal Futura e Fóruns Temáticos

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) / Coordenadoria de Apoio e ensino pedagógico
(CENAP) - Secretaria de Educação de Salvador
Endereço: Solar Boa Vista, s/n – Engenho Velho de Brotas
Salvador – BA – CEP: 20240-640 Telefone: (71) 3357-8566
E-mail: cenap@salvador.ba.gov.br Focos de atuação:

Centro de Comunicação e Educação Popular CEPEPO
Endereço: Travessa 25 de junho, 215A – Guamá – Belém – PA
CEP: 66075-513 Telefones: (91) 3222-8206 / (91) 3249-2720
E-mail: cepepo@cepepo.org.br
Na Internet: www.cepepo.org
Foco de atuação: Comunicação social
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Centro de Defesa dos Direitos Humanos
e Educação Popular
Endereço: Travessa Cabanelas, 40 – Seis de Agosto – Rio Branco
AC – CEP: 69901-090

Telefone: (68) 3224-8864 E-mail: cddhep@uol.com.br /
cddhep@cddhepbrtdata.comj.br
Focos de atuação: Gênero, grupos ou movimentos étnicos,
justiça e promoção de direitos e política
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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O Centro de Direitos Humanos e Memória Popular
(CDHMP) é uma organização não governamental com
sede em Natal, no Rio Grande do Norte, voltada para
a defesa e a promoção dos Direitos Humanos. Suas
ações têm como objetivo sensibilizar a sociedade para
a necessidade e a importância de se promover alterações na atual Política de Justiça e Segurança Pública.
A parceria do CDHMP com o Canal Futura começou em 1993, quando o Centro produziu um material sobre a TV Comunitária da Cidade da Esperança que foi veiculado no Canal.
A partir daí, a parceria se consolidou com a Maleta Democracia.

ficha

Centro de Direitos Humanos e Memória Popular – CDHMP
Endereço: Rua Vigário Bartolomeu, 635 – salas 606/607 – Cidade Alta – Natal
RN – CEP: 59025-904 Telefone: (84) 3221-5932
E-mail: cdhmp@dhnet.org.br Na internet: www.dhnet.org.br
Focos de atuação: Defesa e promoção dos direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Sempre à procura de temas relacionados ao seu
trabalho cotidiano nas áreas de Direitos Humanos
e cultura, Aluízio volta sua atenção para programas que possam ser instrumentos educativos: “O
que mais me chamou e chama a atenção na grade
do Futura é a preocupação com conteúdos que
promovam o conhecimento através da cidadania
e da ética”. Aluízio utiliza em suas ações programas com histórias de vida; experiências de comunidades e manifestações artísticas. As escolhas
são feitas por três pessoas e as exibições são
tanto na sede do Centro quanto no lugar onde as
equipes estejam trabalhando.

Três:

Três Marias é o nome popular
dado a um agrupamento de
três estrelas que formam o cinturão da constelação de Orion,
o caçador. As estrelas, que são
facilmente identificáveis pelo
brilho e por estarem alinhadas,
têm o nome de Mintaka, Alnilan e Alnitaka

Para Aluízio Matias, só falta ao Canal Futura re-

gionalizar mais a programação e in“Os recursos audiovisuais são extremamente im- cluir mais produções dos parceiros.
portantes no trabalho educacional para uma melhor
compreensão e didática do conteúdo que estamos
trabalhando”, diz Aluízio Matias dos Santos, secretário-executivo do Centro. A Maleta é usada na
formação de jovens, educadores, representantes de
ongs e outros interessados na promoção e na defesa dos Direitos Humanos.
Aluízio conta que, a partir dessa ação, consegue
identificar mais envolvimento do público e interesse
para depois continuar acessando o Canal.
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responde
Caro Aluízio, trabalhamos sempre nessa perspectiva. Todo o
empenho do Futura em ampliar suas parcerias com TVs Universitárias (atualmente temos 26 delas em nossa rede) tem
justamente essa finalidade: trazer sabor regional para a grade
nacional, de forma legítima e contextualizada.
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Renda:

CEP: 93800-000
Telefone: (51) 3959-1007 Foco de atuação: Agricultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio

ficha

Centro de Educação Ambiental de Sapiranga
Endereço: Rua São Jacó, 2741 – São Jacó – Sapiranga – RS

Ambiente

Olé, Mulher Rendeira,
Olé, mulhé rendá,
Saudade levo comigo,
Soluço vai no emborná.

ficha

Centro de Educação de Ação Comunitária
da Criança e Adolescente / CEACA
Endereço: Rua Armando de Albuquerque, 30 – Vila Isabel
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20560-130 Telefone: (21) 3879-4671
E-mail: ceacavila.org@gmail.com
Na Internet: www.ceaca.org.br Focos de atuação:

Beleza e Maleta Meio Ambiente
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Olé, Mulher Rendeira,
Olé, mulhé rendá,
Tu me ensina a fazer renda,
Eu te ensino a namorá.
Olé, Mulher Rendeira,
Olé, mulhé rendá

ficha

Centro Empresarial Samburá – Natal – RN – CEP: 59025 -160
Telefones: (84) 3211-5182 / (84) 3211-0331
Focos de atuação: Projetos com comunidades e assentamentos para promoção da educação e desenvolvimento sustentável, Agenda 21 e ações com a Rede de Jovens do Nordeste.
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda

Olé, Mulher Rendeira,
Olé, mulhé rendá,
Se você tá me querendo,
Vamo pra Igreja, vamo casá.
Olé, Mulher Rendeira,
Olé, mulhé rendá,
E depois de nóis casado,
Vou pra roça, vou prantá.

Contribuir para a promoção social e a melhoria da qualidade de vida
das comunidades de baixa renda, fortalecendo as políticas públicas
dos direitos da criança e do adolescente através de ações sociais,
educativas, culturais, esportivas e profissionalizantes.
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Centro de Educação e Assessoria Hebert
de Souza - CEAHS
Endereço: Rua Professor Zuza, 263 – salas 113/114

Olé, Mulher Rendeira,
Olé, mulhé rendá
Tu me ensina a fazer renda,
Eu te ensino a namorá.
Olé, Mulher Rendeira,
Olé, mulhé rendá,
Tu me ensina a fazer renda,
Eu te ensino a namorá.

responde
Tytta, o Diz Aí tem gerado tanta repercussão
nos grupos sociais com os quais trabalhamos
que certamente terá seu lugar em novas edições! Fique ligado! Sobre o Futura ter lugar na
TV aberta, estamos trabalhando nesse sentido a medida que avançamos com a nossa rede
de TVs Universitárias possuidoras de canais
abertos localmente. Somos abertos, aliás, em
várias dessas localidades: Passo Fundo (RS),
Blumenau (SC); São Leopoldo (RS); Porangatu
(GO); Baixada Santista (SP) e Curitiba (PR).

Centro de Educação e Cultura Popular - CECUP
Endereço: Rua 21 de Abril, 82 – Edifício Alta Bahia – 5º andar – salas 502 e 504
Relógio de São Pedro – Salvador – BA – CEP: 40050-390 Telefone: (71) 3266-0790
E-mail: cecupssa@gmail.com / forumdcaba@gmail.com
Na internet: softwarelivre.org/cecup Focos de atuação: Educação,

ficha

A música MULHER RENDEIRA do
compositor Zé do Norte é conhecida no país todo e já foi gravada
por vários artistas.

organização, participação popular, justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

“Fico feliz em ver que um canal de televisão pode ter
a cara daqueles que querem construir e não só a cara
daqueles que mandam.”
É assim que o Canal Futura é definido por Erisvaldo Ferreira, o Tytta, coordenador da Juventude e do projeto
Gerando Cidadania do Centro de Educação e Cultura
Popular de Salvador, o CECUP, uma organização não
governamental que desenvolve trabalhos de educação
e cultura, mobilização e organização comunitária junto
à população de baixa renda que vive na periferia de
Salvador e cidades do interior da Bahia. Tytta Ferreira
conheceu o trabalho do Futura através da Rede de Jovens do Nordeste (articulação que trabalha no fortalecimento de grupos, organizações, entidades e movimentos juvenis nos nove estados do Nordeste).
O que mais chamou a atenção dele foi a preocupação
do Canal em ser uma ferramenta de construção do conhecimento: “Isso de fato me seduziu, pois demonstrou
uma televisão que queria ser reconhecida pelo simples
fato de querer construir uma sociedade mais justa e
igualitária”. Tytta confessa que nem sempre foi assim:
“Antes não acreditava na proposta do Canal, mas agora
creio que é uma importante ferramenta nesse processo
de educação e transformação social”.
Das palavras à ação, Tytta se envolveu no projeto Maleta Democracia e trabalhou bastante com o material
disponibilizado. Ele também gosta muito de trabalhar

com o Diz Aí!. Além disso, procura na grade temáticas
que tenham a ver com a sua própria realidade. São basicamente programas voltados para cultura, juventude,
movimento negro e temas atuais e históricos.
Tytta cita como exemplo de uma boa atividade o uso de programas sobre Direitos
Humanos na segunda Semana Negra, realizada em 2008. Ele conta que foi realizada
uma oficina de Direitos Humanos na cidade
de Valente, no sertão baiano, com atividades muito variadas em bairros populares.
Tytta Ferreira estima que mais de dez mil
pessoas tenham participado das atividades.
Como resultados dessa ação, vários outros
debates aconteceram. A Semana Negra está
indo para a quarta edição. A Maleta Democracia, administrado pelo projeto Gerando
Cidadania, que Tytta coordena no CECUP,
foi de grande valia para o trabalho com os
conselheiros de Direito e com os conselheiros tutelares das cidades de Paulo Afonso, Glória, Santa Brígida, Macururé,
Chorrochó, Rodelas, Abaré, Juazeiro, Curaçá
e Sobradinho, na Região do São Francisco.

Conselheiros
tutelares:

Os Conselhos Tutelares
surgiram com a criação
da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, mais conhecida como Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA).
“Considera-se criança,
para os efeitos desta lei,
a pessoa até doze anos
de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos
de idade” (art. 2º).
No Brasil, os Conselhos
Tutelares são órgãos
municipais destinados a
zelar pelos direitos das
crianças e adolescentes. Sua competência e
sua organização estão
previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente (artigos 131 a 140).

Tytta Ferreira quer mais: quer o aprofundamento nos debates e uma continuidade nos programas, a
exemplo do Diz Aí. E engrossa o coro de pedidos para
que o Futura tenha seu lugar na TV aberta.
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Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré - CEASM
Endereço: Praça dos Caetés, 7 – Morro do Timbau – Maré – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21042-050
Telefone: (21) 2561-4604 E-mail: contato@ceasm.org.br
Focos de atuação: Desenvolver ações solidárias na educação, cultura e comunicação
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

A opinião é de Sônia Madi, coordenadora pedagógica do Programa EscreTanto a escrita chinesa
como a japonesa são feivendo o Futuro, criado pela Fundação
tas de cima para baixo e
Itaú Social em 2002, com o objetivo de
da direita para esquerda.
contribuir para o aperfeiçoamento da
As duas são bastante
complexas, em especial
escrita dos alunos da 4ª e da 5ª séa da língua japonesa. Ela
ries do ensino fundamental das escolas
possui três alfabetos: o
hiragama, o katakana e
públicas brasileiras e para a formação
o kanji.
de educadores, professores polivalentes e de Língua Portuguesa. O programa tem coordenação técnica do Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
– Cenpec, parceiro do Futura na Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro – OLP.

escrita:

ficha

Centro de Estudo, Formação e Pesquisa dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Baixo Amazonas (CEFT-BAM)
Endereço: Travessa Raimundo Fona, 608 – Liberdade – Santarém – PA – CEP: 68040-260
Telefone: (93) 3523-5552 Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Ensino técnico, empreendedorismo e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM
Endereço: Avenida Djalma Batista, 440A – Chapada – Manaus – AM – CEP: 69050-010
Telefone: (92) 2126-7474 Na Internet: www.cetam.am.gov.br
Focos de atuação: Ensino técnico e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

“A televisão pode ser uma grande aliada da educação
e contribuir para o processo educativo. Os programas
podem ser um importante instrumento para dinamizar e
enriquecer a prática pedagógica em sala de aula, tanto
em relação ao conteúdo quanto à participação dos alunos. Além disso, ajudam os professores, pois lhes dão
a oportunidade de complementar suas práticas, reforçar
e ilustrar os conteúdos trabalhados em sala de aula. Os
programas voltados para as questões educacionais contribuem para a formação dos educadores.”

O Cenpec atua desde 1987 em programas e projetos que
auxiliam as políticas públicas em educação em mais de
três mil municípios em quase todos os estados brasileiros.
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questões étnicas, arte e cultura, educação complementar, desenvolvimento regional, empreendedorismo
e ensino técnico | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Centro de Educação Pracatum
Endereço: Rua Paulo Afonso, 295 – Candeal de Brotas – Salvador – BA – CEP: 40280-390
Telefone: (71) 3356-3818 E-mail: pracatum.escola@veloxmail.com.br
Na Internet: www.pracatum.org.br Focos de atuação: Infância, juventude, gênero,

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária – CENPEC | Endereço: Rua Minas Gerais, 228
Consolação – São Paulo – SP – CEP: 01244-010 Telefone: (11) 2372-5851
Na internet: www.cenpec.org.br / escrevendo.cenpec.org.br / twitter.com/OlimpiadaLP
Foco de atuação: Educação | Projetos desenvolvidos com o Futura: Mão e Giz
e Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro - OLP

Sônia Madi procura na grade do Futura temas relacionados ao trabalho de leitura e escrita, que são os temas
desenvolvidos pela Olimpíada de Língua Portuguesa
(OLP). A escolha é discutida com a coordenação da OLP
e leva em conta os objetivos de disseminar práticas do
ensino da leitura e escrita com foco em gênero textual
e instrumentalizar educadores na utilização da metodologia da sequência didática no ensino de gêneros textuais. “De acordo com os conteúdos previstos nas ações
de formação buscamos os programas que abordam a
temática em estudo”, diz Sônia. Ela cita exemplos de
trabalhos já realizados:
Mão e Giz: foi distribuído para 10.544 escolas e para
565 participantes de reuniões técnicas. Também foram
distribuídas 31.408 maletas do formador, com diversos
materiais educativos e o cd Mão e Giz, enviadas para
técnicos das secretarias e professores envolvidos nas
ações de formação de 2009.
Sônia Madi ressalta que “os três programas da série têm caráter e linguagem lúdica e conseguiram
divulgar as concepções pedagógicas sobre o ensino da leitura e da escrita na perspectiva de gênero,
informar e incentivar a participação de professores
no programa Escrevendo o Futuro. O vídeo cativou o
professor e o aluno, mostrando as sequências didáticas num processo de criação de textos de forma
atraente e original”.
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O Cenpec analisou as respostas de 804 questionários devolvidos pelas escolas; 59
entrevistas com professores participantes da pesquisa de acompanhamento das
oficinas nas escolas e 20 relatos de experiência de professores semifinalistas. A
análise dos dados foi a seguinte:
- 91% das respostas indicaram que o vídeo foi apresentado para professores, 66%
para alunos e 8,8% para pais;
- mais de 80% das respostas apontaram que foram exibidos pelo menos dois episódios do vídeo;
- sobre as ideias mais importantes transmitidas no vídeo, as respostas mais frequentes foram as que traziam conteúdo relativo ao respeito e/ou à valorização da
comunidade, do idoso, de opiniões diferentes ou de atuação cidadã;
- quando perguntado sobre as atividades práticas que o vídeo sugere para o professor trabalhar com os alunos, a mais destacada foi a busca de temas, assuntos e
conhecimentos na comunidade por meio de entrevista, pesquisa, coleta de depoimentos e consulta à biblioteca. Também foi salientada a sugestão de publicar
os textos produzidos pelos alunos;
- nas entrevistas, os professores fizeram referência à reação dos alunos, bastante
positiva, e à motivação para o trabalho de escrita tanto de alunos quanto dos próprios professores;
- nos relatos de experiência, metade dos professores referiu-se à função do vídeo
enquanto apoio pedagógico do professor, possibilitando conhecer e ensinar, com
maior competência, os gêneros textuais para os alunos. Também foi apontado o
papel do vídeo para ajudar a escolher o gênero com que iriam trabalhar, assim
como o fato de ter sido um importante motivador tanto para o aluno quanto para o
próprio professor.
“Tendo em vista o alcance e a efetividade da mídia televisiva, consideramos importante continuar utilizando este recurso de formação a distância”, diz Sônia Madi.
Afinando a Língua: os episódios Imagens em Poesias, Com Licença Poética, Memórias Pretéritas Imperfeitas e Haicai foram exibidos para cerca de 500 participantes – professores e alunos semifinalistas da OLP.
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Biblioteca:

Uma das bibliotecas mais antigas,
a de Celso, fica em Éfeso, na
Ásia Menor, atual Turquia,
e foi mandada construir em
honra de Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, governador
romano dessa província, pelo
seu filho Galius Julius Aquila. A biblioteca armazenava
12.000 rolos de papiro. Éfeso
é um dos locais arqueológicos
mais importantes do mundo e
ficou famosa na Antiguidade
por albergar o famoso templo
de Artemisa, uma das sete
maravilhas do mundo.

Manoel
de Barros:

Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em
Cuiabá (MT), no Beco da Marinha, beira do rio Cuiabá, em
19 de dezembro de 1916, filho
de João Venceslau Barros, capataz com influência naquela
região. Mudou-se para Corumbá (MS), onde se fixou de tal
forma que chegou a ser considerado corumbaense.
Atualmente, mora em Campo Grande (MS). É advogado,
fazendeiro e poeta. Teve seu
primeiro livro publicado em
1937 – Poemas Concebidos
Sem Pecado. Passou a ser mais
conhecido a partir do ano de
1997, quando ganhou o prêmio
Nestlé de Literatura, com seu
Livro sobre nada.

Paixão pela Palavra: Manoel de Barros foi exibido para 500 professores e
alunos semifinalistas da OLP. Sônia Madi conta que “os professores que não tinham
muita familiaridade com a obra do poeta Manoel de Barros se encantaram com o
documentário e demonstraram interesse em conhecer melhor outras obras do autor.
Os episódios foram apresentados de modo a enredar o público”.
Sônia já tentou baixar programas pelo Futuratec e não conseguiu, mas diz que o Canal sempre disponibilizou os materiais solicitados pela
equipe com muita agilidade e eficiência.
Ela sente falta na grade de outros documentários com a mesma qualidade dos episódios sobre Manoel de Barros e sugere que o Futura faça o mesmo com outros
escritores, como Ferreira Gullar, Bartolomeu Campos de Queirós e Ana Maria Machado, entre outros. Ela sugere, também, a ampliação do número de do-

cumentários, debates e programas voltados para o ensino
da língua portuguesa.

Haicai:

Haiku, traduzido
para o português como Haicai, é uma forma de poesia
de origem japonesa que valoriza a concisão e a objetividade, oferecendo momentos de
reflexão de forma que cause
no leitor a sensação de descoberta. Os poemas têm três
linhas, contendo na primeira
e na última cinco ou mais
caracteres japoneses (totalizando sempre cinco sílabas),
e sete ou mais caracteres na
segunda linha (sete sílabas).

responde
Cara professora, o Futuratec está sendo
aprimorado. Isso significa que a taxa de download dos programas tende a melhorar e
ficar mais ágil. Tomara que você tenha mais
sucesso nas próximas tentativas!

Além da série apresentada por Bia Correa
do Lago, Umas Palavras, você conhece a série Escritores Em Primeira Pessoa? Estreou
em março de 2010 na grade do Futura e traz
nomes como: Vargas Llosa, Eduardo Galeano, Isabel Allende, Quino, Mário Benedetti,
entre outros.
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O Pangea – Centro de Estudos Socioambientais é uma Organização da Sociedade Civil para o Interesse Público, OSCIP, com sede em Salvador, na Bahia, voltada para a execução de programas de caráter socioambiental no Brasil.
A parceria do Pangea com o Canal Futura começou em
2001, quando a instituição desenvolveu junto com o Futura uma ação denominada Trilhas Ecológicas do Conhecimento. A atividade consistia em proporcionar a alunos
de escolas públicas de Camaçari, Candeias e Salvador a
oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Mata
Atlântica, por meio de visitas ao Parque Metropolitano de
Pituaçu, reserva ambiental da capital baiana. Durante a
atividade, os grupos participavam de oficinas temáticas,
desenvolvidas a partir dos programas Tom da Mata e Um
Pé de Quê?, culminando com a visita guiada à reserva de
mata do parque (onde se situa a sede do Pangea).
A diversidade de temas na grade do Futura chamou a
atenção dos educadores do PANGEA e surgiu uma nova
parceria: a Maleta Meio Ambiente.
Cláudia Araújo, educadora ambiental da organização,
acredita que o uso de programas de TV para o trabalho
educacional é uma forma lúdica e interativa de levar informações importantes numa linguagem mais próxima
dos diferentes públicos. O objetivo de Cláudia Araújo
é montar oficinas de vídeo para os alunos. O projeto de
educação ambiental do Pangea, que atingiu 1.150 alunos e 63 professores em 2008 e 610 alunos e 40 professores em 2009, consiste na mobilização de escolas
da rede pública de Salvador, com foco no ensino médio.
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Centro de Estudos Socioambientais – PANGEA
Endereço: Rua dos Radioamadores, s/n – Pituaçu – Salvador – BA – CEP: 41741-080
Telefone: (71) 3461-7744 E-mail: diretoria@pangea.org.br
Na internet: www.pangea.org.br Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Realizado num auditório com telão, o trabalho com a
Maleta Meio Ambiente juntou a exibição de programas como Um Pé de Quê? e Globo Ciência com atividades de desenho em painel, grupos de discussão e
trilha interpretativa da Mata Atlântica.
“O resultado foi que os alunos visualizaram ambientes diferentes dos que estão acostumados, obtiveram informações
de forma descontraída e tiveram contato com especialistas
e pesquisadores através das informações passadas”, conta Cláudia. Ela acredita que a experiência dos alunos em
assistir aos vídeos sempre causa um estímulo positivo e os
leva a buscar novos conhecimentos pela internet.
A ação do Pangea com a Maleta Meio Ambiente também atinge o público infantil em escolas particulares, onde
as temáticas mais utilizadas são as questões relacionadas
ao lixo, poluição e reciclagem. São usados os programas Nota 10 – Consumo Sustentável, Globo Ecologia,
Dicionário Ecológico e De Olho no Ambiente.
Na capacitação de educadores e agentes ambientais, foram
usados programas como Globo Ecologia, Nota 10 – Consumo Sustentável e Bicho Solto, para ajudar a desenvolver o interesse e o senso de responsabilidade ambiental.
Contando com o suporte e a orientação do Canal Futura
para o uso da Maleta Meio Ambiente, Cláudia Araújo
sugere uma atualização constante da male-

ta, com a inclusão de novos programas,
principalmente para crianças de 4 a 8
anos de idade.

Mata
Atlântica:

A Mata Atlântica
é um conjunto de
diferentes ecossistemas presente na
maior parte no território brasileiro, abrangendo
ainda parte do território do
Paraguai e da Argentina. Essas florestas abrigam árvores
que atingem de 20 a 30 metros de altura e apresentam
grande diversidade de bromélias e orquídeas.

responde
Reciclagem:

Estes são alguns símbolos que aparecem em
alguns produtos e embalagens recicláveis para
facilitar na hora de saber o que vai ou não para
a coleta seletiva:

PLÁSTICO

METAL

VIDRO

PAPEL

Mas, atenção, mesmo que o produto não contenha o símbolo de reciclagem, ele pode ser reciclável. Procure se informar.

Cara Cláudia, a Maleta Meio
Ambiente ganhará em breve um
reforço muito bacana. A série
Consciente Coletivo. 10 peças em
animação falando sobre o impacto
que geramos no planeta e o que
fazer para mitiga-lo. A produção,
voltada para o público em geral,
mas com linguagem acessível para
crianças, foi feita em parceria com
o Akatu e a HP, tem ainda material
impresso e já está em exibição no
Futura. Não perca!
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Centro de Estudos Sofia
Endereço: Rua Almeida Brandão, 77 – Escada – Salvador – BA
CEP: 40710-110 Telefone: (71) 3398-4336
E-mail: sofia@sofiace.org.br
Na Internet: www.sofiace.org.br Focos de atuação:
Educação complementar, juventude, infância, arte e cultura | Projeto
desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

A parceria com o Canal Futura surgiu em 2009, quando o Cedaps começou a participar do projeto da Maleta Saúde. O Cedaps disponibilizou um boletim de
dinâmicas (“Varal de recursos e ideias para o trabalho
comunitário”) para integrar o kit de materiais, recebeu a Maleta completa e articulou para receberem a
Maleta Básica dez associações comunitárias integrantes da Rede de Comunidades Saudáveis.

ficha

senvolvimento local, religiosidade, direitos humanos, arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Centro de Formação Pastoral e Social – Cefopas
Endereço: Rua F, 5 – Conjunto Augusto Montenegro – Lírio do Vale
II – Manaus – AM – CEP: 69038-255 Telefone: (92) 3658-4940
E-mail: cefopasam@hotmail.com
Focos de atuação: Assistência social, empreendedorismo, de-

O Centro de Promoção da Saúde – Cedaps – é uma
organização não governamental que atua no Rio de
Janeiro, contribuindo para a promoção da saúde, a
garantia de direitos e a equidade. O Cedaps trabalha
em duas frentes: fortalecendo as comunidades para
que se tornem gestores sociais ativos, gerando soluções em saúde com recursos próprios e criando e
testando modelos para políticas públicas dedicadas a
esses territórios, contribuindo para melhorar a qualidade dos serviços existentes.

Danielle Lopes Bittencourt, assessora de projetos
do Cedaps, diz que a equipe técnica da organização recomenda alguns programas para grupos que
utilizam os produtos contidos na Maleta Saúde.
A indicação do programa geralmente é realizada
segundo o perfil do grupo que participa das atividades realizadas pela associação comunitária –
como Teca na TV, para associações que realizam
trabalhos com crianças.
Danielle acredita que outros produtos de TV podem
ser usados para o trabalho educacional. Ela conta
que, durante o trabalho de divulgação da Maleta
Saúde, eles perceberam que uma das principais
características dos programas do Canal Futura é a
atualidade dos temas abordados. “Questões muito
presentes no dia a dia do trabalho educativo, e para
as quais há pouca produção audiovisual, são tratadas
pelos programas”, afirma.

Centro de Referência de Assistência Social
de Tucumã – Prefeitura Municipal de Tucumã
Endereço: Avenida Brasil, s/n – loja A– Tucumã – PA
Telefones: (94) 3433-3558 / (94) 3433-1734 / (94) 3433-9433
Focos de atuação: Assistência social, saúde e prevenção,
direitos humanos e desenvolvimento regional
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação
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Centro de Promoção da Saúde – Cedaps
Endereço: Rua do Ouvidor, 86 – 5° e 6° andares – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20040-030 Telefone: (21) 3852-0080 E-mail: cedaps@cedaps.org.br
Na internet: www.cedaps.org.br Foco de atuação: Promoção da saúde
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

Conhecimento
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Centro de Referência em Educação
e Desenvolvimento Sustentável
Focos de atuação: Meio ambiente e consumo consciente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

“O Canal Futura é uma referência em programas
educativos de qualidade que podem ser utilizados em diversas situações didáticas.”
A opinião é de Cleide Pereira Oliveira, pedagoga
do Creas – Centro de Referência Especializado
da Assistência Social, antigo Programa Sentinela, coordenado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) e com o Governo do Estado da Bahia.

Axé:

Àse Yoruba ou Axé
em Português, significa energia, poder,
força da natureza.
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Cleide Pereira Oliveira conheceu o trabalho do
Futura através da ong Projeto Axé e participou
de uma formação promovida pela Mobilização
do Canal na Bahia em 2003 que reuniu educadores do projeto Axé, Sentinela, Fundação Cidade
Mãe, Fundac (Fundação de Assistência à Criança) e Cetad (Centro de Tratamento ao Abuso de
Drogas), todos de Salvador. Desde então, educadores do então programa passaram a utilizar
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Centro de Referência Especializado da Assistência
Social – Creas (Antigo Programa Sentinela)
Endereço: Avenida Mario Leal Ferreira, s/n – Bonocô – Salvador – BA – CEP: 40285-600
Telefones: (71) 3381-1407 / (71) 3382-3884
E-mail: sentinela@salvador.ba.gov.br
Foco de atuação: Atendimento psicossocial e jurídico a grupos vulneráveis
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

vídeos do Futura e a participar de encontros
mensais para intercâmbio de experiências com
outras instituições também usuárias da programação do Canal.
Em 2004, o Sentinela, em parceria com a
mobilização, implementou o projeto Direitos
Sexuais São Direitos Humanos, que levava às
escolas públicas e espaços populares a discussão sobre gênero, sexualidade e direitos
humanos. Nas oficinas eram utilizados vídeos
da série Sexualidade, Prazer em Conhecer, aliados a atividades lúdicas e interativas
com a Arca da Fantasia (esta um “baú lúdicopedagógico”), conjugando-se a linguagem audiovisual às expressões da arte, como forma
de “trazer para a roda” jovens e famílias de
diversas comunidades.
A atenção de Cleide foi despertada pelo formato
didático da programação do Futura, que, segundo
ela, facilita a construção do conhecimento de for-

ma simples. Em sua opinião, produtos de TV podem ser
usados para trabalho educacional, por que são um recurso visual que favorece a aprendizagem e trabalham com
temáticas atuais e relevantes que precisam ser inseridas
no processo educativo. Cleide utiliza em suas ações programas como Sala de Notícias, Nota 10, Afinando a
Língua e os programas do projeto A Cor da Cultura. Ela
busca na grade de programação temas como prevenção
da violência contra a criança e o adolescente e história
e cultura afro-brasileira e africana. A partir da busca de
novos materiais didáticos através da pesquisa de várias
fontes, recursos e metodologias, Cleide faz a escolha dos
programas. Três critérios são usados nessa etapa:
- o lado lúdico presente nos temas;
- a forma como o conteúdo é desenvolvido;
- e se os objetivos que pretende atingir estão contemplados no programa.
O tempo de duração dos programas também é levado
em consideração. Cleide Pereira diz que os preferidos
são os programas com menos de 15 minutos de duração
e especula que geralmente o público é formado por pais
e gente da comunidade, e um vídeo mais longo faz com
que muitos percam o foco da atividade e fiquem entediados. Já para o público de professores a tolerância é
maior: até 20 minutos de duração.
Cleide faz uma primeira seleção e depois compartilha
as escolhas com os colegas. Juntos analisam a validade
de trabalhar com aquele conteúdo. A exibição é feita
para classes de alunos ou de professores em formação
continuada, sempre dentro de um contexto de planejamento, nunca isoladamente. “Temos como prática utilizar o vídeo como um meio”, diz Cleide. “O recurso visual
sempre é pertinente em contextos de aprendizagem.”
Cleide Pereira acredita que a predominância do recurso
de áudio em sala de aula muitas vezes inviabiliza pro-

cessos de aprendizagem mais significativos. Por isso,
prefere aliar o recurso visual ao auditivo, o que, segundo
ela, leva a resultados muitos bons. “Nunca utilizamos
somente o recurso do vídeo. A exibição do vídeo precisa
ter uma funcionalidade didática. Geralmente colocamos
para confirmar uma sequência de exposição teórica ou
como deflagrador para discussões posteriores.”
A diversidade de temas da programação do Canal Futura é um destaque apontado por Cleide: “O Canal Futura
realiza um trabalho de pesquisa que acompanha as exigências contemporâneas, portanto os temas são sempre de interesse”.

Ela lamenta apenas o fim dos encontros anuais realizados
na Bahia: “Inicialmente, em
responde

Salvador, nós e o pessoal do Sergipe nos reuníamos mensalmente
com os mobilizadores do Canal para
explorar o recurso didático da grade
de programação. Eram momentos
muito produtivos que permitiam a
interação institucional e pedagógica. Infelizmente, estes encontros
foram extintos, o que prejudicou
muito a continuidade de ações que
contemplassem a utilização da grade. Hoje as ações se tornaram mais
individualizadas.”

Prezada Cleide, nos primeiros
anos de sua existência, o Futura realizou encontros mensais
com diferentes instituições que
trabalhavam com a programação para troca de experiências e
planejamento de novos projetos
e atividades. Com o reposicionamento do Canal como um projeto
social de comunicação, em 2005,
estes encontros passaram a ser
realizados de acordo com projetos
específicos, temáticas e agendas
sociais nacionais e regionais priorizadas pelo Futura.

Levando em conta que esses encontros sempre deixavam um saldo positivo, Cleide Pereira Oliveira pede a
continuidade do trabalho regionalizado pelo país, como
forma de divulgar as ações educativas realizadas pelas
instituições utilizando a grade do Canal Futura, através
de reuniões mensais e seminários.
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Centro de Triagem e Recuperação
de Animais Silvestres - Cetas
Telefone: (48) 3269-7111
Focos de atuação: Agricultura, incentivo à leitura, acompanhamento e reforço escolar, meio ambiente, pesca e relações de consumo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Centro de Tecnologias
Alternativas Populares
Endereço: Rua Luiz Feroldi, 50 – Boqueirão – Passo Fundo – RS
Caixa postal 616 – CEP: 99025-390 Telefone: (54) 3313-3611
E-mail: contato@cetap.org.br Na Internet: www.cetap.org.br
Focos de atuação: Agricultura e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

e Assistir Futura Sky
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sala 1043 – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20559-900
Telefones: (21) 2587-7410 / (21) 2587-7152 / (21) 2587-7100
E-mail: videotec@uerj.br Na Internet: www.uerj.br
Focos de atuação: Audiovisual, educação formal
e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Centro de Treinamento Monte Horebe
Endereço: Rua Benedito Vieira Guimarães, 2500 – Butieirinho
Itaperuçu – PR – CEP: 83560-000 Telefone: (41) 3603-1175
Na Internet: www.montehorebe.org Focos de atuação:
Desenvolvimento comunitário, idealizando e executando programas
e projetos que atendam demandas levantadas pela própria comunidade
Projetos desenvolvidos com o Futura: Amigos do Futuro
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Centro de Tecnologia Educacional
da UERJ - Videoteca
Endereço: Rua São Francisco Xavier, 524 – bloco F – 10º andar
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Centro de Referência Integral
de Adolescentes – CRIA
Endereço: Rua Gregório de Mattos, 21 – 1º andar – Pelourinho
Salvador – BA Telefone: (71) 3322-1334
E-mail: contato@iteia.org.br Na Internet: www.iteia.org.br/cria
Focos de atuação: Arte e cultura e produção audiovisual
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Centro Dom Helder Câmara de Estudos
e Ação Social - CENDHEC
Endereço: Rua Galvão Raposo, 295 – Madalena – Recife – PE
CEP: 50610-330 Telefone: (81) 3227-7122
E-mail: comunicação@cendhec.org.br
Focos de atuação: Assistência social, direitos humanos,
fortalecimento de ONGs e movimentos sociais, infância, justiça e
promoção de direitos, juventude, participação popular, políticas públicas,
questões urbanas, segurança pública, sexualidade e violência
Projetos desenvolvidos com o Futura: Que Exploração

é Essa?, Maleta Democracia e Fóruns Temáticos
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Frederico Garcia Cunha é professor de Geografia e
Sociologia e trabalha em quatro escolas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro: Escola Estadual Professor
Paulo Freire, que fica dentro do Presídio Professor
Jacy de Assis, destinada aos ensinos fundamental
e médio; Centro Educacional Eurípedes Barsanulfo,
escola confessional (espírita) de ensino fundamental;
Escola Municipal Professor Leôncio do Carmo Chaves e Escola Municipal Professor Ladário Teixeira,
ambas de ensino fundamental para jovens e adultos.

Antena
parabólica:

Hoje o Futura alcança, através das parabólicas, 42 milhões
de pessoas!

O professor assiste ao Canal Futura através de antena parabólica e conta o que mais chama a
atenção dele na grade: “A excelente qualidade e a
diversidade da programação educacional”. Frederico Garcia Cunha é adepto do uso de programas de
TV no trabalho educacional e aponta as vantagens:
”a) é um dos mais eficazes instrumentos de informação, acessível a quase 100% dos lares brasileiros.
Portanto, assistindo a algum programa, os educandos acabam por assimilar algo, que nós educadores
devemos aprimorar.”
“b) as escolas possuem equipamentos destinados a
essa finalidade, uma vez que enriquece qualquer
conteúdo (notadamente o de Geografia) com um
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Centro Educacional Eurípedes Barsanulfo
Endereço: Rua Wilson Pantaleão de Oliveira, 108 – Pacaembu – Uberlândia
MG – CEP: 38401-506 Telefone: (34) 3215-1688
E-mail: gept@gept.org.br Na Internet: www.gept.org.br/gept
Foco de atuação: Educação
Usuário Futuratec: Frederico Garcia Cunha | Profissão: Professor

belo acervo de imagens e sons, permitindo aos alunos ‘viajarem’ pelo espaço, ao mesmo tempo em
que lhes aguça a curiosidade, estimulando-os a estudarem mais.”
“c) é um primoroso fixador de conteúdo.”
O professor Frederico acabou se tornando um usuário constante do Futuratec: “Já cheguei a baixar 20
programas ao mesmo tempo. Desse modo, consegui
quase todos que quis. E após gravá-los em cd, costumo reportar as falhas que encontro, por exemplo,
digitalização incompleta de programas e desacordo
entre o link anunciado e aquele realmente disponibilizado para baixar. Em pouquíssimas ocasiões
não consegui baixar. Quando isso acontece, escrevo
para o pessoal do site”.
Ele diz quais foram os critérios de escolha: “No caso
do Passagem Para... e Chegados, que já conhecia por ter assistido na TV, baixei porque são muito
bons. Os demais baixei por necessidade, após ler
a descrição dos mesmos no site”. Frederico Cunha
busca na grade todos os temas relacionados às disciplinas que leciona: “Embora formado em Geografia, na escola do presídio também leciono Sociologia
e já lecionei Artes e Filosofia”.

Em suas ações em sala de aula ele usa Passagem
Para...; Chegados; Globo Ciência; Globo Ecologia;
Ética e Toda Beleza. O objetivo é sempre o mesmo:
proporcionar um enriquecimento geográfico e, sobretudo, cultural aos educandos. Após cada exibição, há um
debate e, no final, é feito um relatório.

que já esperava aquele tipo de reação (indignada de
uns, revoltada de outros) e que logo o barulho acabaria, o que se verificou instantes depois”.

Frederico calcula que pelo menos 600 alunos já viram
os programas e faz um balanço do trabalho: “As aulas
melhoraram, bem como o interesse dos alunos pelas
matérias. Além disso, há o lado subjetivo, mais difícil de
mensurar, mas que capto nas entrelinhas. Os alunos estão mais sagazes, críticos e conscientes. Comparam as
informações que obtêm fora da escola com aquilo que
estão aprendendo e voltam para nós repletos de curiosidades e indagações. Isso é ótimo!”.

fossem mais ágeis e atualizassem sempre o acervo. E queria baixar mais programas da série Chegados e Mundo.doc,
todavia fui informado que acordos legais impossibilitavam. Mas eu gostaria
de baixar aqueles programas...”

Também não faltam histórias interessantes: “Em todas as escolas, quando passo Passagem Para...,
percebo que os alunos gostam. Eles perguntam muito
sobre os países retratados, fazendo comparações com
o Brasil. Na escola do presídio, quando exibi alguns
episódios da série Ética (Justiça x Vingança; Ética e
Lei), o clima ficou tenso. A exibição e o debate foram
‘acalorados’, o tom de voz subiu e preocupou a segurança, fazendo com que os agentes penitenciários
ficassem postados à porta da sala de aula. Expliquei

Frederico Garcia Cunha não sente falta de nada na
programação do Futura, mas faz dois pedidos ao Canal: “No site Futuratec gostaria que eles

responde
Caro Frederico, o Futuratec só pode mesmo liberar para download aqueles produtos de fato livres de direitos. De qualquer
forma, há sempre muita novidade sendo adicionada à ferramenta. Vale a pena dar uma passada por lá todos os meses
para conferir o que há de novo!
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Centro Internacional Avatar de Artes Cênicas – CIACEN
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2421 – sala 1510 – Edifício Centro Empresarial Redenção
Pituba – Salvador – BA – CEP: 41820-021 Telefones: (71) 3340-0231 / (71) 3340-0277
E-mail: ciacen1@terra.com.br / atto@terra.com.br Na Internet: www.arteducacaobahia.com.br
Foco de atuação: Arte e cultura
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda Beleza e Assistir Futura Sky

ficha
ficha
ficha
ficha

desenvolvimento regional, juventude, infância, terceira idade e formação profissional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Centro Integrado de Estudos e Desenvolvimento Social – CIEDS
Endereço: Avenida General Justo, 275 – bloco B – 905 – Castelo – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20021-130 Telefone: (21) 3094-4555 E-mail: rosi.rj@cieds. org.br
Na Internet: www.cieds.org.br Focos de atuação: Empreendedorismo, arte e cultura,

ficha

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
Endereço: Rua União da Vitória, 1272 – Centro – Francisco Beltrão – PR – CEP: 85605-040
Telefone: (46) 3523-2987
Foco de atuação: Disponibilizar o acesso ao conhecimento através de diversos meios.
Projetos desenvolvidos com o Futura: Amigos do Futuro e Assistir Futura Sky

ficha

Centro Esportivo e Educacional Jorginho – Instituto Bola pra Frente
Focos de atuação: Arte e cultura, educação complementar e empreendedorismo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

educação complementar, educação formal, esporte e informática
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Centro Educacional Pericar
Endereço: Avenida Edson, 2807 – Rocha – São Gonçalo – RJ – CEP: 24422-005
Telefones: (21) 2712-8877 / (21) 2712-8023 E-mail: pericar@pericar.com.br
Na Internet: www.pericar.com.br Focos de atuação: Alfabetização, arte e cultura,

Centro Municipal de Artes Integradas da Zona Norte - CMAI
Endereço: Avenida João Medeiros Filho, s/n – Estrada da Redinha
Telefone: (84) 3232-8226 E-mail: cmai_natal@yahoo.com.br
Na Internet: www.prefeituradonatal.org.br Focos de atuação: Educação,
arte e cultura para crianças, adolescentes, jovens e adultos da Zona Norte de Natal,
oficinas de artes plásticas, ciências e música.
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta toda Beleza e Assistir Futura

Sky

Centro Nordestino de Medicina Popular – CNMP
Endereço: Rua Cleto Campelo, 255 – Bairro Novo – Olinda – PE – CEP: 53030-150
Telefone: (81) 3439-5215 E-mail: cnmp@cnmp.org.br
Na Internet: www.cnmp.org.br Focos de atuação: Direitos humanos, gênero,
geração de renda, meio ambiente, saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio

Ambiente

Centro Social Nossa Senhora das Graças
Endereço: Rua Rio Javari, 68 – Beco do Macedo – Manaus – AM – CEP: 69053-110
Telefones: (92) 3215-2501 / (92) 3622-0833 E-mail: gpedagogico_csnsg@hotmail.com
Focos de atuação: Assistência social, empreendedorismo, desenvolvimento local,
religiosidade, meio ambiente e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Meio Ambiente

Centro Universitário Augusto Motta - Unisuam
Endereço: Avenida Paris, 72 – Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21041-020
Telefone: (21) 3882-9797 E-mail: reitoria@unisuam.edu.br / cap@unisuam.edu.br
Na Internet: www.unisuam.edu.br Focos de atuação: Desenvolvimento regional,
educação formal, empreendedorismo, formação profissional, geração de renda e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Chibarro Mix Cultural
Endereço: Campus Universitário s/n – Pró-reitoria Administração – Capão do Leão – RS
CEP: 96010-900 Telefones: (53) 3273-2752 / (53) 3027-4477
Focos de atuação: Arte e cultura, grupos ou movimentos étnicos e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Círculo Operário Leopoldinense
Endereço: Rua Primeiro de Março, 777 – Centro – São Leopoldo – RS – CEP: 93010-210
Telefone: (51) 3592-1681 E-mail: col@col.org.br Na Internet: www.col.org.br
Focos de atuação: Empreendedorismo, educação complementar, religiosidade,
ação social e desenvolvimento local
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Democracia

ficha

Colégio Estadual Bartolomeu Bueno
Telefone: (63) 3368-1121
Focos de atuação: Alfabetização de jovens e adultos, arte e cultura, audiovisual,
educação complementar, educação formal, esporte, informática e meio ambiente
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente e Ação

6361.koliveira@fundacaobradesco.org.br / 6361.mramos@fundacaobradesco.org.br

ficha

CIEP Presidente Tancredo Neves
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Foco de atuação: Educação | Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando
do Futuro e Maleta Meio Ambiente
Esse colégio é uma das 37 instituições de
ensino que fazem parte da rede da Fundação Bradesco.
Fundação Bradesco
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Vila Yara
Osasco/SP - CEP: 06029-900
Telefone: (11) 3684-7997 e-mail:
ouvidoria@fundacaobradesco.org.br
Na Internet:
www.fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: Educação Básica
(Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio), Educação Profissional
(Formação Inicial e Continuada ou de Educação Profissional Técnica de Nível Médio)
e Educação de Adultos (Programa de Alfabetização de Adultos, Ensino Fundamental
(5ª a 8ª séries) e Ensino Médio).

Saúde
Pequi:

70

ficha

Colégio Estadual Professor Murilo Braga
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Colégio Estadual Duque de Caxias
Endereço: Rua 10 – 49S – Central – Taquarussu do Porto – TO – CEP: 77260-000
Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Colégio Fundação Bradesco – Aparecida de Goiânia – GO
Endereço: Avenida J2 – Papillon Park – Aparecida de Goiânia – GO – CEP: 74980-000
Telefone: (62) 3284-7959 E-mail: 6361.oburato@fundacaobradesco.org.br /

Arroz com Pequi
Ingredientes:
1/4 de xícara de chá de óleo ou
banha de porco
1/2 litro de pequi lavado
2 dentes de alho espremidos
1 cebola grande picada
2 xícaras de chá de arroz
4 xícaras de chá de água quente
Sal a gosto
Pimenta de cheiro ou malagueta a gosto
Salsinha, cebolinha picada a gosto
Modo de fazer:
1. Coloque o pequi no óleo ou gordura fria (se
usar o fruto inteiro, não é preciso cortar, mas cuidado com o caroço)
2. Acrescente o alho e a cebola e deixe refogar em
fogo baixo, mexendo sempre com uma colher de pau
para não grudar na panela, e respingue um pouco de
água quando for necessário
3. Quando o pequi já estiver macio e a água tiver
secado, acrescente o arroz e deixe fritar um pouco
4. Junte a água e o sal
5. Quando o arroz estiver quase pronto, coloque a
pimenta de cheiro ou malagueta a gosto
6. Na hora de servir, polvilhe o arroz com salsa e
cebolinha e um pouco de pimenta

Aparecida de Goiânia é hoje a segunda maior cidade do estado de Goiás
em população: 324.662 habitantes. O
Colégio Fundação Bradesco foi inaugurado em fevereiro de 1999 e oferece ensino fundamental, ensino médio,
Curso de Educação de Jovens e Adultos modalidade Suplência do Ensino
Fundamental e Médio via Teleducação,
Alfabetização de Adultos e Formação
Inicial e Continuada de Trabalhadores.
Olgalice Domingues Leão Burato é professora do quinto ano e acredita que
os produtos de TV podem ser usados
como complemento para as aulas. Ela
usa em seu trabalho os programas Afinando a Língua, Livros Animados,
Brava Gente Brasileira e Consumo
Sustentável. Faz os acessos ao Futuratec à procura de temas que envolvam conteúdo de língua portuguesa e
temas relacionados ao meio ambiente
e discute a escolha com professores
de Ciências e da Área Ambiental.
Olgalice diz que “os alunos produzem
muitos textos interessantes quanto
ao uso dos temas” e sugere ao Canal
Futura o envio de um catálogo da
programação a cada professor, o
que facilitaria o planejamento.

Kênia Mara Duarte Oliveira e Maria
Cristina Ramos também são professoras do Colégio Fundação Bradesco
de Aparecida de Goiânia e dão aulas
para turmas do quarto ano. Elas também costumam acessar o Futuratec
para conhecer os programas. A escolha é feita, em dupla, entre os temas
relacionados aos conteúdos do 4º
ano e para o aperfeiçoamento profissional. Elas usam os programas para
diferenciar as estratégias de aprendizagem com o intuito de aguçar o
interesse dos alunos.
Entre os programas usados estão Um
Pé de Quê?, Historinhas de Dragões,
Livros Animados, A Cor da Cultura e
O Patinho Feio.

responde

Kênia e Maria Cristina percebem um
envolvimento maior dos alunos (são
70 em duas turmas de quarto ano) e
mais interesse em conhecer outros
programas. Segundo elas, os alunos
também fazem relatos de programas
vistos em casa.

Cara Olgalice, a partir de
2005 começamos a produzir o Anuário de Programação. Em cada publicação, apresentamos
as estreias, sinopses,
ficha técnica e outros dados referentes aos programas exibidos naquele
ano. Todas essas edições
estão disponíveis no site
do Futura – www.futura.
org.br – para download.

As duas têm uma sugestão para o Canal Futura: um episódio do programa Um Pé de Quê? sobre o pequi,
fruto nativo do Cerrado.

Caras Kênia e Maria
Cristina, agradecemos a
sugestão mas, em 2008,
o Um Pé de Quê? já exibiu
um episódio sobre Pequi.
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O Colégio Fundação Bradesco de Gravataí, no Rio
Grande do Sul, foi inaugurado em agosto de 1979 e
atende alunos nos cursos de ensino fundamental,
ensino médio, Educação de Jovens e Adultos e no
curso Pós-Médio Técnico em Eletrônica. Também
oferece à comunidade local Educação Profissional
de Nível Básico, com cursos voltados à qualificação e à atualização profissional de jovens e adultos
trabalhadores, visando à sua inserção no mercado
de trabalho e ao melhor desempenho no exercício
de atividades produtivas.
Raquel Ilha Simões é professora de Educação Ambiental. Ela acredita que, dependendo do caso, os
produtos de TV podem ser usados para o trabalho
educacional: “Como parceiro de longa data da Fundação Bradesco, o Canal Futura dispensa apresentações no que diz respeito à seriedade e ao compromisso socioambiental. Por isso, a utilização de
seus produtos é totalmente recomendada. Além
disso, é uma forma de mostrar aos nossos alunos o
outro lado da TV, que a grande maioria das famílias
não tem o hábito de assistir”.
O que mais chama a atenção de Raquel na grade
do Canal são a diversidade da programação, a duração dos programas (possíveis de serem exibidos
no período de aula), a qualidade das imagens e a
escolha dos temas.
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Em suas ações ela usa Um Pé de Quê? (com ênfase nas árvores da Mata Atlântica) e Tom da
Mata. Os programas são usados no desenvolvimento das atividades da Patrulha Ambiental da escola, durante a realização das oficinas de produção
de mudas do viveiro florestal. Além disso, o material é reproduzido para os alunos que realizam pesquisas científicas vinculadas ao viveiro florestal.
O objetivo é apresentar, de maneira diferenciada,
temas relacionados à Mata Atlântica aos alunos
envolvidos em projetos ambientais na escola. O
material é sempre utilizado como desencadeador
de ações relacionadas ao tema abordado.
Raquel Simões diz que consegue identificar claramente os resultados: “Após assistirem aos programas, os alunos percebem a importância da Mata
Atlântica e, principalmente, a proximidade desse
bioma. Na série Um Pé de Quê? é possível realizar a identificação, fenologia e importância
ecológica de espécies cultivadas pelos próprios
alunos”. Ela relembra histórias do trabalho:
“Acredito que todas as etapas do desenvolvimento de um trabalho com crianças e adolescentes
sempre favorece o surgimento de histórias curiosas. Quando assistimos ao vídeo Tom da Mata,
uma das atrizes faz uma cena em uma biblioteca
e o livro que ela consulta é o mesmo que temos
na escola e que eles utilizam para a identifica-

ficha

Colégio Fundação Bradesco – Gravataí – RS
Endereço: Rua Aristides D’Ávila, 390 – Parque dos Anjos – Gravataí – RS – CEP: 94000970 Telefone: (51) 3488-1697 E-mail: 6225.rsimoes@fundacaobradesco.org.br /
6225.mribeiro@fundacaobradesco.org.br Na Internet: www.fb.org.br
Foco de atuação: Educação | Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando
do Futuro e Maleta Meio Ambiente

Tom Jobim:

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim,
mais conhecido como
Tom Jobim, nasceu no
Rio de Janeiro-RJ em 25
de janeiro de 1927. Pianista, maestro e arranjador, compôs canções ao
mesmo tempo sofisticadas e acessíveis ao gosto popular. Ao lado de
João Gilberto e Vinicius
de Morais, foi um dos
criadores da bossa nova.

Fenologia:

Ramo da Ecologia que
estuda os fenômenos
periódicos dos seres vivos e suas relações com
as condições do ambiente, tais como temperatura, luz e umidade.
A migração das aves e a
floração e frutificação de
plantas são exemplos de
fenômenos cíclicos estudados pela fenologia.

ção das árvores. Isso reforça muito a atitude do professor: “Estamos usando o mesmo livro que o pessoal
da TV” – comentaram os alunos. Na primeira oficina,
enquanto retirávamos os frutos dos ramos, os alunos
descobriram uma lagarta em meio às folhas. Tudo sempre é inesperado e gera descobertas.
Com relação aos adolescentes da pesquisa científica o
próprio trabalho é descoberta, pois hipóteses devem
ser comprovadas ou refutadas”.
A professora Raquel sugere ao Canal a realização
de mais programas com temática ambiental, enfatizando os demais biomas existentes em nosso país,
“riquíssimos em flora e fauna (cerrado, caatinga,
mata dos cocais, etc)”.
Maria Alice da Silva Ribeiro também é professora do
Colégio Fundação Bradesco de Gravataí. Ela dá aula de
Ciências para a sexta e a oitava séries. Para ela, é inegável a necessidade de integrar diferentes linguagens
nas aulas em qualquer nível de ensino: “Os vídeos são
os recursos que mais facilmente podem ser incorporados à rotina escolar. O cinema e a TV são dotados de
uma linguagem própria que possibilita a leitura reflexiva desses meios. Soma-se a isso a possibilidade de
fazer o aluno criar o diálogo com os diferentes produtos,
comparando as informações obtidas em cada um, propondo discussões e reflexões sobre suas
práticas”. Ela destaca na grade do Futura a variedade da programação e
de linguagens, programas de curta

duração que possibilitam a exibição em sala de aula e a
qualidade dos produtos.
Em suas ações ela usa os programas Globo Ecologia; Ao Ponto; Alô, Vídeo Escola; Viva Legal; Tá
na Roda - Uma Conversa Sobre Drogas e Ger@ção Brasil (Projeto Fundação Bradesco). O objetivo
é desencadear discussões sobre os diversos temas.
Maria Alice Ribeiro diz que os alunos percebem a relação dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula
com situações cotidianas mostradas nos programas.
Para ela, os programas tornaram as aulas mais produtivas e descontraídas e de fácil entendimento.
Ao analisar a programação do Futura, Maria Alice considerou-a bem diversificada,
mas faz uma ressalva: não
atende a muitas temáticas
trabalhadas em aula em funOlá Raquel, em junho de 2009, o Futura
ção da regionalização de allançou o programa Tom da Caatinga. Apreguns programas. Ela também
sentado pelo sanfoneiro Targino Gondim, a
série mostra como a música e outras manisugere ao Canal aumentar as
festações culturais estão entrelaçadas com
propostas de programas com
a natureza do semiárido brasileiro. Além da
caatinga, o Futura já exibiu as séries Tom da
a temática saúde.

responde

Mata (1998), Tom da Pantanal (2002) e Tom da
Amazônia (2005).

Olá Maria Alice, no mesmo mês, estreou a
série Estação Saúde, com o objetivo de trazer
assuntos relevantes para a população brasileira em geral. Fala da doença e da cura, mas
dá relevância à prevenção. Um apresentador
bem-humorado conduz o tema do dia, fazendo
conexões com o cotidiano, conversando com
médicos, pessoas comuns e outros profissionais essenciais à promoção da saúde. Com
uma abordagem divertida, leva a reflexão
sobre mitos e verdades em relação à saúde
de cada um de nós. Foram produzidos 66 programas de 30 minutos.
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Colégio Maria Cecília Vaz
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Estamos sempre trabalhando nesse sentido.
As inserções mais recentes foram: No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais; Globo
Ciência – temporada 2009, Sala de Notícias e
Estação Saúde. Vale a pena conferir!
www.futuratec.org.br. E vem mais por aí.
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causa socioambiental. Os princípios básicos são: jovem educa jovem, uma geração aprende com a outra
e jovem escolhe jovem.
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Coletivo Jovem Caipira
Foco de atuação: Os Coletivos Jovens de Meio Ambiente são redes de jovens que atuam com a
causa socioambiental. Os princípios básicos são: jovem educa jovem, uma geração aprende com a outra
e jovem escolhe jovem.
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Coletivo Jovem Litoral Norte
Foco de atuação: Os Coletivos Jovens de Meio Ambiente são redes de jovens que atuam com a

ficha

responde

Fábia Cristina dos Reis é bióloga e professora de Educação Ambiental,
Ecologia, Projetos Ambientais e Sistemas de Gestão Ambiental do Colégio Técnico Martins em Lagoa da Prata, Minas Gerais.. Ela conheceu
o trabalho do Futura através do site do Canal. Fábia considera o uso
de produtos de TV um complemento a mais no trabalho educacional.
Procurando temas relacionados ao meio ambiente, ela usou o Futuratec para baixar episódios do Globo Ecologia e do Globo Ciência sobre
aquecimento global e consumo. Os programas foram exibidos em sala
de aula. “Todos gostaram, falaram que foi de grande valia como informação adicional”, conta a professora.

Coletivo Jovem Caiçara
Foco de atuação: Os Coletivos Jovens de Meio Ambiente são redes de jovens que atuam com a

causa socioambiental. Os princípios básicos são: jovem educa jovem, uma geração aprende com a outra
e jovem escolhe jovem.
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

com ênfase em meio ambiente, eletrônica (Unidade de Lagoa da Prata) e em outras unidades,
cursos de mineração, radiologia, enfermagem e informática
Usuária Futuratec: Fábia Cristina dos Reis | Profissão: Bióloga e professora

ficha

Colégio Técnico Martins – Cotemar - Unidade Lagoa da Prata
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 1260 – Centro – Lagoa da Prata – MG – CEP: 35590-000
Telefones: (37) 3241-4212 / (37) 3242-1097 Na Internet: www.cotemar.com.br
Focos de atuação: Instituição de ensino técnico em administração, segurança do trabalho
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Colégio Pedro II – Unidade Humaitá
Endereço: Rua Humaitá, 80 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22261-001
Telefone: (21) 2536-2800 E-mail: ueh2@cp2.g12.br
Na Internet: www.cp2.g12.br Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Coletivo Malungo
Endereço: Rua Tristão Gonçalves, 567 – Centro – Crato – CE – CEP: 63100-100
E-mail: docariri@gmail.com
Na Internet: www.coletivomalungo.wordpress.com
Focos de atuação: Arte e cultura, audiovisual, educação complementar e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Ela pede ao Canal Futura apenas uma atualização constante do acervo do Futuratec com as novas temporadas
da programação.
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Comitê Nacional de Enfrentamento às Violências Sexuais
Contra Crianças e Adolescentes
Na Internet: www.comitenacional.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos, infância, juventude e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Que Exploração é Essa?

ficha

BR 285 – Km 171 – Passo Fundo – RS – Caixa Postal 611 – CEP: 99001-970
Focos de atuação: Incentivo à leitura, acompanhamento e reforço escolar e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Comitê de Bacia do Rio Jacuí
Endereço: Divisão de Extensão – Universidade de Passo Fundo – Campus I – Bairro São José

ficha

BR 285 – Km 171 – Passo Fundo – RS – Caixa Postal 611 – CEP: 99001-970

Focos de atuação: Incentivo à leitura, acompanhamento e reforço escolar e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Comitê da Bacia do Rio Passo Fundo
Endereço: Divisão de Extensão – Universidade de Passo Fundo – Campus I – Bairro São José

Companhia Teatral Arte Viva
Endereço: Rua Lourival Praxedes Ferreira, 43 – Paraíso – Santa Cruz – RN – CEP: 59200-000
E-mail: companhiateatralarteviva@hotmail.com
Focos de atuação: Arte e cultura e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
Comunidade de Saúde Desenvolvimento e Educação
Endereço: Rua Coronel Pinheiro, 1785 – Porto Nacional – TO – caixa postal: 059 – CEP: 77500-000
Telefone: (63) 3363-1289
Focos de atuação: Educação inclusiva e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde
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ficha

Comissão Pró-Índio do Acre CPI/AC
Endereço: Estrada AC-90 (Transacreana), km 07, Rio Branco – Acre, Brasil
Telefone: (68) 3225-1952 E-mail: contato@cpiacre.org.br / comunicacao@cpiacre.org.br
Focos de atuação: Justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

Comunidade em Movimento - COMOV
Endereço: Rua 23 de Setembro, 3335 – Granja Lisboa – Fortaleza – CE – CEP: 60540-512
Telefone: (85) 3471-3287
Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde
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Meio Ambiente

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica
Endereço: Rua Sete de Setembro, 539 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – CEP: 90010-190
Telefone: (51) 3287-1500 E-mail: licitacoes@cgtee.gov.br / credenciamento@cgtee.gov.br
Na Internet: www.cgtee.gov.br Foco de atuação: Responsabilidade social e ambiental
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Conectas Direitos Humanos
Endereço: Rua Barão de Itapetininga, 93 – 5º andar – São Paulo – SP – CEP: 01042-908
Telefone: (11) 3884-7440 E-mail: conectas@conectas.org
Na Internet: www.conectas.org Foco de atuação: Direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

infância, meio ambiente, saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Colônia de Pescadores Profissionais COLPESCA Z5
Endereço: Rua São José, 1500 – Centro – Macapá – AP – CEP: 68900-110
Telefone: (96) 3222-4453 Focos de atuação: Direitos humanos, geração de renda,

Conselho de Desenvolvimento das Comunidades Reunidas
do Município de Apodi – CDCRMA
Focos de atuação: Agricultura, arte e cultura, esporte, gênero, juventude e sexualidade
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Cooperativa de Jovens Artesãos
Endereço: Rua Doutor Artur Gonzales, 158 – Pau da Lima – Salvador – BA – CEP:41235-005
Telefone: (71) 3393-6305 E-mail: coopartes@coopartes.com.br
Na Internet: www.coopartes.com.br
Focos de atuação: Geração de renda, relações de consumo e tecnologia
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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8º andar – Asa Sul – Brasília – DF – CEP: 70308-200

Telefone: (61) 2025-3525 E-mail: conanda@sedh.gov.br
Na Internet: www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/conselho/conanda/
Focos de atuação: Direitos humanos, infância, juventude e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Que Exploração é Essa?
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Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente
Endereço: SCS – bloco B – quadra 9 – lote C – Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A

ficha

ficha
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Endereço: Rua do Aviário, 310 – Bairro do Aviário – Rio Branco – AC – CEP: 69900-170
Telefones: (68) 3211-2228 / (68) 3211-2433 E-mail: comdim@gp.prefpoa.com.br
Na Internet: www.riobranco.ac.gov.br Focos de atuação: Direitos humanos, gênero,
justiça e promoção de direitos | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Conselho de Integração Social – IntegraSol
Endereço: Rua Paranaí, 1240 – Planalto Ayrton Senna – Fortaleza – CE – CEP: 60760-470
Telefone: (85) 3473-7507 E-mail: integrasol@integrasol.org.br
Na Internet: www.integrasol.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura, geração de trabalho e renda, juventude e empreendedorismo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Cooperativa de Trabalho do Ensino Profissionalizante,
Consultoria, Assessoria e Projetos (PROCEDE)
Endereço: Quadra 104 Sul, Rua SE 01 – lote 17 – conjunto 2 – sala 202 – Palmas – TO – CEP: 77023-378
Telefones: (63) 3215-2204 / (63) 3215-7227 / (63) 3214-7326 Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Ensino técnico, direitos humanos, meio ambiente, política, políticas públicas
e questões agrárias | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Cooperativa dos Catadores de Salvador – CAEC
Endereço: Rua Mauritânia, 4 – Pirajá – Salvador – BA – CEP: 40000-001
Telefone: (71) 3293-2736 Focos de atuação: Empreendedorismo, geração de renda
e meio ambiente | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – Coiab
Endereço: Avenida Ayrão, 235 – Presidente Vargas – Manaus – AM – CEP: 69025-290
Telefone: (92) 3621-7501 E-mail: coiab@coiab.com.br Na Internet: www.coiab.com.br
Focos de atuação: Justiça e promoção de direitos, populações tradicionais e questões agrárias
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente e Maleta Democracia

Coral Infantil Cantos de África
Focos de atuação: Arte e cultura e música
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
CRECHE MUNICIPAL DOUTOR RONALDO LUIZ GAZOLLA
ENDEREÇO: Rua Paulino Nogueira – Morro da Formiga, 300 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20530-100 TELEFONE: (21) 2278-0122 Foco de atuação: Infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
Creche Municipal Solange Maria Magalhães
ENDEREÇO: Rua Senador Nabuco, 248 – Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20551-230
TELEFONE: (21) 2278-5418 Foco de atuação: Tecnologia
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

79

Foi para promover a prevenção desses acidentes que surgiu no Brasil, em 2001, a organização não governamental Criança Segura. Atuando em todo o país, a ONG tem representações
em São Paulo, São José dos Campos, Recife
e Curitiba e faz parte de uma rede internacional, o Safe Kids Worldwide, que atua em mais
de 16 países espalhados pelos 5 continentes.
Tem como meta reduzir em 25% o número de
mortes por acidentes com crianças e adolescentes de 0 a 14 anos até 2015.
O Canal Futura também se engajou nessa missão, numa parceria iniciada em 2002 e que já
rendeu muitos frutos. Na ocasião, um conjunto

80

A utilização do material do Futura nas ações
da ONG foi tão bem-sucedida que levou a uma
nova proposta: a realização de uma série de animações sobre o tema, batizada agora de Olha
Só o Perigo, com consultoria de conteúdo por
parte da Criança Segura. Sucesso de utilização
em diversas instituições pelo Brasil, a série
também foi implementada nos diversos projetos da ONG, como o Criança Segura na Escola.
Eles são exibidos também em oficinas para formação de mobilizadores da causa e indicados
aos educadores do curso a distância para serem
exibidos aos seus alunos.
Jaqueline Soares Magalhães, coordenadora
de Mobilização da ONG, já conhecia o trabalho do Futura por chamadas em intervalos
comerciais de outros canais de TV e por meio
do trabalho no terceiro setor em organizações que desenvolveram projetos em
parceria com o Canal Futura.

ficha

No Brasil, os acidentes ou lesões não intencionais, representam a principal causa de morte
de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos. E
as principais causas são acidentes de trânsito,
afogamentos, sufocações, quedas, queimaduras e intoxicações.

A variedade e a qualidade dos programas apresentados, além do cuidado na abordagem das temáticas, chamaram a atenção de Jaqueline: “Programas desenvolvidos com qualidade, com foco em
temas específicos, podem facilitar a aprendizagem, funcionando como meio lúdico e cultural na
educação, em qualquer faixa etária. Além disso, o
alcance proporcionado pela veiculação na TV pode
ser aproveitado de maneira muito interessante
pela educação”, diz ela.

de programas do Canal sobre a temática foi doado para a Criança Segura, incluindo a série Óia
Só o Perigo, produzida pelo Futura em 1998.
Além disso, foram realizadas atividades de formação do corpo técnico da instituição para a
utilização da programação do Canal Futura em
suas ações.

Terceiro setor:

O Terceiro Setor corresponde
às instituições com preocupações e práticas sociais, sem
fins lucrativos, que geram bens
e serviços de caráter público,
tais como: ONGs, instituições
religiosas, clubes de serviços,
entidades beneficentes, centros
sociais, organizações de voluntariado, etc.

ficha

Seis mil crianças morrem e 140 mil são hospitalizadas todos os anos no Brasil vítimas de
acidentes. Esses números são consequência da
falta de prevenção, de informação e de cuidados no dia a dia; da ausência de ambientes adequados à criança e de leis específicas.

ficha

Criança Segura Safe Kids Brasil
Endereço: Rua Teodoro Sampaio, 1020 – conjunto 1008 – Pinheiros – São Paulo
SP – CEP: 05406-050 Telefones: (11) 3371-2384 / (11) 3371-2363
E-mail: comunicacao@criancasegura.org.br
Na internet: www.crianca-segura.ning.com / www.criancasegura.org.br
Foco de atuação: Prevenção de acidentes com crianças e adolescentes até 14 anos.
Projeto desenvolvido com o Futura: Olha Só o Perigo!

A escolha de programas é discutida pela equipe da organização, que procura selecionar materiais educativos
interessantes para o trabalho de sensibilização e formação de multiplicadores em todas as regiões do Brasil.
Jaqueline Magalhães conta que na avaliação das
ações, as pessoas que assistem aos programas passam a se interessar em baixar os episódios, acreditando que eles serão úteis no trabalho de multiplicação a ser desenvolvido.

Cruzada do Menor
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 126 – Del Castilho
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20765-000 Telefones: (21) 3083-1894 /
(21) 2233-2242 / (21) 3083-1895 E-mail: mtc@cruzadadomenor.org.br
Na Internet: www.cruzadadomenor.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos, infância, juventude e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Departamento Geral de Ações Sócio Educativas - DEGASE
ENDEREÇO: Estrada do Caricó, 111 – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21941-450 TELEFONES: (21) 2334-6645 / (21) 2334-6698
E-MAIL: dirdegase@degase.rj.gov.br NA INTERNET: www.degase.rj.gov.br
Foco de atuação: População confinada
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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9995.opedrozo@fundacaobradesco.org.br
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EEFMEPJA Embaixador Assis Chateaubriand
Endereço: Rua Mario Milani, s/n – Vila Yara – Osasco – SP – CEP: 06029-900
Telefone: (11) 3684-5592 E-mail: 9995.mgomes@fundacaobradesco.org.br /
Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Cuidando

Camada de ozônio:

SC – CEP: 88040-410
E-mail: halemecosul@gmail.com Na Internet: ecosul.wordpress.com
Focos de atuação: Meio ambiente e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Ecosul Instituto Ambiental
Endereço: Rua Douglas Seabra Levier, 61 – bloco A 204 – Florianópolis

A camada de ozônio é uma capa em
constante renovação na atmosfera,
com alta concentração de ozônio
(03), que é um elemento químico
gasoso e que protege a Terra de
vários tipos de radiação. É uma camada benéfica que tem sido objeto
de muitos esforços para sua preservação, devido a grandes ameaças
de destruição principalmente pela
poluição de outros gases.

responde
Caro Osmair, em nossa grade de
programação temos o Sala de Notícias em Debate. O programa semanal, discute ao vivo, temas que
estão em destaque no momento,
com a presença de especialistas e
personagens da nossa sociedade.
Aproveitamos também para sugerir
o Globo Educação, onde experiências de instituições de ensino de
todo país são apresentadas.
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do Futuro

A Escola de Ensino Fundamental e Médio,
Educação Profissional e de Jovens e Adultos
Embaixador Assis Chateaubriand funciona em
Osasco, São Paulo, desde 1970.
Myriam Thereza Santarém Gomes é professora
da escola e participa do projeto Cuidando do
Futuro. Ela acredita no uso de programas de
TV como ferramenta no trabalho educacional:
“Eles dão uma visão geral dos temas, abrindo
espaços para novas discussões e desenvolvimento de projetos”. Atraída pela diversidade
de temas na grade do Canal Futura, ela procura programas relacionados ao meio ambiente,
consumo e sociedade e usa em seu trabalho o
Um Pé de Quê? – como fonte de conhecimento sobre diferentes espécies vegetais, e Globo
Ecologia, Globo Ciência e Estação Saúde
como fonte de discussão de atualidades.
Cerca de 20 alunos já viram os programas e
a professora acredita que “o interesse deles
torna-se mais embasado na realidade. Quando discutíamos vídeos sobre aquecimento global descobrimos que, para muitos integrantes
do grupo, efeito estufa era sinônimo de buraco na camada de ozônio. Isso propiciou
um trabalho de esclarecimento do significado
de cada um e como os dois podem contribuir
para o aquecimento global”, diz Myriam.

Já o professor Osmair Antônio Correa Pedrozo, que faz parte da equipe de articuladores do projeto Cuidando do Futuro, usa
o Um Pé de Quê? como fonte de conhecimento sobre como algumas plantas caracterizam as atividades econômicas dos
lugares. Globo Ecologia e Globo Ciência são usados como fonte de discussão
de atualidades. O Sala de Notícias para
aprofundar e dar suporte em discussões e
o Passagem Para... é utilizado para apresentar lugares.
Ele conta que recentemente usou também
o documentário pesquisando o aquecimento global: “É um programa mais antigo em
que os pesquisadores apontavam quais
seriam as consequências do aquecimento
global para o futuro. Pela época do documentário esse “futuro” é hoje. Sendo assim, muitos questionamentos foram feitos
sobre o que vem ocorrendo realmente com
as alterações no clima da Terra”.

Osmair Pedrozo aproveita para
sugerir ao Canal a produção de
um programa de debates tendo
como debatedores representantes de todos os níveis da comunidade escolar.
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“Produtos de TV de qualidade, como os programas veiculados por emissoras comprometidas
com a qualidade e a adequação às diferentes
faixas etárias, são sempre bem-vindos para
complementar nosso trabalho pedagógico. São
excelentes ferramentas para enriquecer estratégias de trabalho nas diversas áreas do conhecimento”.

Saúde:

Você sabia que o azeite é rico em gordura
monoinsaturada e que
ajuda a reduzir o colesterol ruim? Por isso,
é recomendável a sua
utilização para cozinhar,
substituindo óleos vegetais, banha ou manteiga.

A opinião é de Cristina Andrea Ruscitto Barbosa, professora do 1º ano do ensino fundamental na Escola de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Embaixador Assis Chateaubriand,
em Osasco, São Paulo. Ela participa do projeto
Cuidando do Futuro: “Até o ano passado, o 1º
ano do ensino fundamental desenvolveu o projeto Saúde É o Que Interessa, devido ao grande
índice de crianças com sobrepeso no segmento.
Também realizamos um trabalho relacionado à
preservação da Mata Atlântica, incentivando a
diminuição do consumo de água, energia elétrica, a reutilização de materiais recicláveis, entre
outras ações, culminado com uma exposição sobre nossos estudos”.
Nesse trabalho, foram utilizados episódios dos
programas Teca na TV e Globo Ecologia, como
ferramentas para motivar as crianças em discussões sobre os temas trabalhados.
Cristina Barbosa também usou em outras atividades os programas:
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EEIEF Embaixador Assis Chateaubriand
Endereço: Cidade de Deus, s/nº – Vila Yara – Osasco – SP – CEP: 06029-900
Telefone: (11) 3684-5577 E-mail: 9996.cbarbosa@fundacaobradesco.org.br /
9996.nsigoli@fundacaobradesco.org.br Na Internet: www.fb.org.br
Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Cuidando do Futuro

- Historinhas de Dragões: Uma Escola Legal e
Enfrentando o Medo
- Livros Animados: Menina Bonita do Laço de Fita
- Madeleine: As Boas Maneiras de Madeleine
- Mundo da Leitura: Caio?
- As Trigêmeas: O Lobo e os Sete Cabritinhos
Os programas foram exibidos em duas turmas,
para um total de 56 alunos. A professora percebeu
modificação da postura da maioria dos alunos frente às problemáticas discutidas.
Ela sugere ao Canal Futura mais programas relacionados ao meio ambiente, dirigidos especialmente ao
público infantil, de 4 a 6 anos, e a disponibilização dos
desenhos e séries infantis em dvds para as escolas.
Natália Maria Sigoli também é professora de educação infantil na Escola da Fundação Bradesco em
Osasco e articuladora do projeto Cuidando do
Futuro. Para ela, programas de TV podem e devem ser utilizados em sala de aula: Vivemos em
uma era em que a informação alcança velozmente as menores instâncias desse país e deixar de
usar isso a nosso favor é abrir uma janela para
a ignorância de nossos alunos, é colocá-los diante
desse mundo de novidades sem o preparo necessário. Acredito que faz parte do papel educacional
da escola orientar os alunos para receber essas
informações e compreendê-las de modo que todo
esse ‘saber’ veloz seja usado em prol de um protagonismo positivo na sociedade”.

A professora Natália destaca na grade
do Canal Futura “a variedade
de temáticas, a qualidade das informações veiculadas e a possibilidade
de baixar os programas para formar um
acervo de consulta e estudos na escola”.

- Fazemos a coleta
seletiva dos materiais
utilizados na escola (copos descartáveis, papéis, entre outros);
- trazemos para a escola óleo de comida para
colocar no posto de coleta do projeto Biodiesel,
assim o óleo não irá para os esgotos poluir os
rios e mares;
- utilizamos nossa toalhinha de lanche para
Em suas ações ela usa os programas
enxugar as mãos;
Teca na TV, Livros Animados, Tom
Janela
- apagamos as luzes dos banheiros após
da Mata e o documentário MuA frase “os olhos são a janela
da alma e o espelho do mundo”
utilizarmos o espaço;
danças Climáticas - O Planeta
é atribuída a Leonardo da Vinci,
- não desperdiçamos o lanche,
Precisa de Você. Natália Sigoli
considerado por muitos estudiosos
guardamos o que sobrou para comer
conta que a partir desse trabao maior gênio da história, devido a
sua multiplicidade de talentos, entre
mais tarde;
lho ela tem presenciado atituos quais anatomista, engenheiro,
- em casa, ensinamos nossa famídes responsáveis das crianmatemático, músico e arquiteto.
lia a usar o carro somente quanças em prol de melhorias do
do o trajeto for muito longo, e
meio ambiente: “Hoje elas
conseguem, de maneira mais clara, compreender a neces- para pequenas distâncias andamos a pé;
sidade e o impacto de suas ações no meio em que vivem. - passamos para as outras pessoas tudo o que aprendemos até
A explanação sobre a temática e o empenho em estudar agora sobre a preservação do meio ambiente, pois, se cada um
as causas e consequências resultarão em pequenos cida- fizer a sua parte, como nós estamos fazendo, o planeta com
dãos fazendo valer desde já seu poder de voz perante o certeza terá chances de voltar a ser melhor e mais bonito.”

meio em que estão inseridos (casa, escola, etc.)”.
Desse trabalho surgiu um texto dos alunos, uma produção coletiva, que a professora Natália Sigoli registrou
para participação em um concurso:
O QUE ESTAMOS FAZENDO PARA AJUDAR O NOSSO
PLANETA?
“Nós, alunos da educação infantil (turmas F e O),
levantamos algumas ações que praticamos diariamente na tentativa de cumprir nossa missão: ajudar
o Planeta Terra.

Lanche:

O pãozinho de minuto, além
de ser fácil de fazer, é ótimo
para o lanche.
Ingredientes:
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de fermento em pó
- 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 xícara de leite
- 1 ovo

Para fazer:
Misture os ingredientes sem
amassar demais. Faça os pãezinhos e asse em tabuleiro
untado. Se quiser, acrescente
à massa erva-doce, queijo ou
coco ralado.
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Quando escolhe os programas, Adriana Zenezi
leva em conta os objetivos de ampliar o conhecimento e permitir que, através dos episódios,
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A professora também coordena um grupo de estudos formado por pessoas de diversas áreas que
querem saber mais sobre História: entre os integrantes do grupo estão desde um vendedor de
peças mecânicas sem curso superior a crianças e
um professor de Educação Física. São, em média,
15 pessoas e a exibição é feita às vezes antes e
às vezes depois de uma aula expositiva. Ela vê
resultados: “Os comentários, músicas e imagens
do programa tornam o tema mais pulsante, provocando um debate maior entre as pessoas”.
Adriana Zenezi sugere ao Futura um aprimoramento do funcionamento do
Futuratec, uma vez que em algumas vezes não consegue completar o download.

responde

Guerra fria:

Período histórico de disputas
estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a
União Soviética, entre o final da
Segunda Guerra Mundial (1945)
e a extinção da União Soviética (1991). A Guerra Fria se
desenvolveu através de ações
governamentais pelos líderes
de cada bloco, cada um interessado em expor a hegemonia
do sistema que representava.
Desse modo, filmes, cartazes,
textos e outras manifestações
são vistas como um modo de
propagandear a visão de mundo
de cada um dos blocos.

ficha
ficha

Adriana acredita que os produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional, dependendo da qualidade e da maneira como o
educador trabalha com ele. Usa em suas aulas
os episódios sobre a América Latina do programa Passagem Para... e explica os motivos da escolha: “O programa aborda a cultura
contemporânea, mas com embasamento histórico. O aluno que assiste ao programa sobre
algum país latino-americano depois de uma
aula de colonização espanhola ou de guerra fria, visualiza o resultado que o acontecimento histórico desencadeou. O aluno de
hoje é muito ligado ao visual, e ilustrar o conteúdo dado em sala de aula com um programa
de televisão desperta seu interesse”.

o aluno possa criar sua própria concepção do
tema através de outro interlocutor.

ficha

Atriz e professora de Teatro e de História, Adriana Zenezi aponta como destaque do Canal Futura a maneira como os programas aguçam o
pensamento crítico do telespectador. Mesmo
sem acesso à programação do Canal atualmente, Adriana continua se informando sobre ela
através do site.

ficha

Encontro de História
Foco de atuação: Arte e cultura
Usuária Futuratec: Adriana Zenezi
Profissão: Professora de História e Teatro e atriz

Escola Agrotécnica Federal de Manaus
Endereço: Avenida Cosme Ferreira, 8045 – Aleixo – Manaus
AM – CEP: 69083-000
Telefones: (92) 3615-2228 / (92) 3638-1779
Focos de atuação: Educação complementar e geração de renda
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Escola Américo Ferreira
(Secretaria de Educação de Camaçari)
Endereço: Rua Filogonio de Oliveira, s/n – Barra do Pojuca
Camaçari – BA – CEP: 42825-000
Telefone: (71) 3626-1097
Na Internet: www.seduc.camacari.ba.gov.br
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Escola Bernardo Lemke de Nova Hartz
Endereço: Rua Carlos Nobre, 181 – Vila Nova – Nova Hartz
RS – CEP: 93890-000

Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Cara professora, essa dificuldade provavelmente se
deve ao fato de necessitarmos de múltiplos seeders
que disponibilizem o arquivo baixado em suas máquinas para o download de outros usuários. Quanto
mais semearmos o compartilhamento de arquivos,
melhor será a taxa de download. Estamos trabalhando nesse aprimoramento para oferecermos um
serviço cada vez mais robusto para vocês!
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Vanessa Viviane de Castro Sial é historiadora e professora na Escola Criarte, em Maringá, no Paraná. Telespectadora do Canal Futura, muita coisa chamou sua atenção na
grade de programação: o trabalho de pesquisa; consulta
de especialistas; preocupação com o patrimônio artístico, histórico e cultural; o enfoque em questões socioambientais; a variedade dos temas e o respeito aos diversos
pontos de vista sobre um determinado assunto/tema.
O Futuratec ela conheceu através de uma nota publicada na revista Nova Escola, da Editora Abril. Vanessa
passou a baixar os programas, para usá-los em sala de
aula: “Cabe ao educador que tenha formação ampla
e diferenciada saber selecionar os recursos a serem
empregados como ferramentas educacionais. Tudo vai
depender de um bom planejamento e de eleger que estratégias aplicar para o uso de materiais audiovisuais.
Isso é crucial para que os produtos de TV não sejam
utilizados como mera transposição didática”.
A professora usou vários programas em suas atividades:
Globo Universidade, Globo Ciência, Globo Educação, Globo Ecologia, o projeto A Cor da Cultura,
Mojubá, Livros Animados, Passagem Para..., Umas
Palavras, Um Pé de Quê? Ela cita exemplos de como
os programas foram usados:
1 - “Utilizei os programas da série Nota 10 – A Cor da
Cultura, Mojubá e Livros Animados em um curso que
ministrei promovido pelo Senac sobre o Ensino de His-
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ficha

Escola Criarte
Endereço: Rua Campos Sales, 1253 – Zona 07 – Maringá – PR – CEP: 87020-080
Telefone: (44) 3031-1805 E-mail: criarte@escolacriarte.com.br
Na internet: www.escolacriarte.com.br
Focos de atuação: Educação, arte e cultura, história e patrimônio histórico,
artístico e cultural | Usuária Futuratec: Vanessa Viviane de Castro Sial
Profissão: Professora e historiadora

tória e Cultura Afro-brasileira. Os vídeos foram usados
como instrumento catalisador para promover reflexão e
debates. Exemplos de temas: África no currículo escolar e livros didáticos; resistência escrava, comunidades
quilombolas e luta pelo reconhecimento da propriedade
e posse da terra; contos e lendas de origem africana na
pré-escola e no ensino fundamental.”
2 - “Fiz uso do episódio sobre cana-de-açúcar da série
Mundo em Movimento (Globo Ecologia) no curso de
especialização em Engenharia Mecânica do setor Sucroalcooleiro na Universidade Estadual de Maringá. O
material foi muito importante para tratar da história da
cana-de-açúcar no Império colonial português; das marcas dessa cultura na sociedade brasileira e dos desafios
socioambientais e econômicos nos próximos anos.”
3 – “No caso do Globo Ecologia – episódio Nordeste
pré-histórico, os temas abordados em minhas aulas
são teorias de povoamento das Américas; modos de
viver dos caçadores-coletores, manifestações simbólicas e culturais das pinturas rupestres; sítios arqueológicos, patrimônio da humanidade. O vídeo foi trabalhado com alunos da 5ª série do ensino fundamental.
Esse material foi muito significativo para as crianças,
pois possibilitou um maior contato com sítios arqueológicos citados no livro didático. Desse trabalho resultou um projeto interdisciplinar com a professora de
Artes – oficina de pinturas rupestres.”

Iconografias:

Forma de linguagem visual que utiliza imagens
para representar determinado tema.

As exibições foram feitas com projetor multimídia, sistema de som e notebook. As atividades
também incluíam textos, mapas, iconografias de época e animações multimídia.
No curso de História Afro-brasileira o públicoalvo era formado por 50 alunos; no curso de Especialização em Engenharia Mecânica do setor
Sucroalcooleiro, 25 alunos, e na 5ª série do ensino fundamental, 22 alunos.
Vanessa Sial conta que em cada curso que ministrou pôde notar que os alunos conseguiram
aprender melhor os conteúdos ensinados. Ela
destaca que “durante o curso de Especialização
(Sucroalcooleira) foi acirrada a discussão sobre
as consequências sociais da colheita mecanizada
da cana-de-açúcar no Brasil. Já os alunos da 5ª série conseguiram materializar de forma consciente
na oficina de pinturas rupestres os conceitos de
grafismos puros, geométricos e antropomorfos.
Eles não perderam de vista o que foi trabalhado
sobre a vida dos caçadores-coletores e o fato de
que jamais será possível decodificar com a máxima precisão os significados dessas pinturas”.

responde
Cara professora, agradecemos a sua participação e sugerimos que você tente novamente baixar as séries ou
reporte ao administrador do sistema os problemas que
tem enfrentado.

A professora sempre busca na grade temas ligados à história, diversidade cultural, espaço
geográfico, inclusão, meio ambiente e metodologias em educação para enriquecer as suas
aulas e torná-las mais atraentes e significativas
para os alunos, tanto adultos quanto crianças.
Ela já conseguiu baixar alguns programas, mas

não conseguiu fazer o download
da série Cidades, do Globo Ecologia, e
Taru Andé.

Perguntada sobre o que sente falta na programação, Vanessa Sial pede progra-

mas específicos sobre História,
Arqueologia e Educação Patrimonial e sugere ao Futura um
programa de História que possa
aproximar as pesquisas de pósgraduação do grande público .Ela
justifica: “Os professores de História sempre
comentam que as pesquisas acadêmicas demoram muito para serem incorporadas aos
livros didáticos e velhas explicações e modelos teóricos continuam sendo reproduzidos
nos espaços escolares”.

Sobre seu pedido a respeito de programas de história, sempre sugerimos as séries Um Pé de Quê?, Passagem para...
e Chegados como boas alternativas para trabalharmos eixos históricos brasileiros e internacionais, mesmo que de
forma transversal ou tangente. Há um ótimo episódio sobre
Arqueologia na série de 2010 do Globo Ciência. Fique ligada
no Anuário de Programação e no Futuratec para baixar os
conteúdos que deseja.
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Escola Criativa do Olodum
Endereço: Rua das Laranjeiras, 30 – Pelourinho – Salvador – BA
CEP: 40026-230 Telefone: (71) 3321-5697 E-mail: escolaolodum@uol.com.br
Na Internet: www.olodum.com.br/escolaolodum
Focos de atuação: Direitos humanos, questões étnico-raciais,
educação complementar, arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir

Futura Sky

6234.smatos@fundacabradesco.org.br / 6234.imanzoli@fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro,

ficha

Escola de Educação Básica e Profissional
Antônio Sanchez de Larragoiti Y Curdumi
Endereço: Travessa Ouro, 160 – Cristal do Arco-Íris – Cacoal – RO – CEP: 78975-260
Telefone: (69) 3441-2838 E-mail: cacoal@fundacaobradesco.org.br /

Maleta Meio Ambiente e A Cor da Cultura
A Escola de Educação Básica e Profissional
Antônio Sanchez Larragoiti Y Curdumi fica
em Cacoal, Rondônia. Lá trabalha a professora Simone Pinheiro Matos, que participa
do projeto Cuidando do Futuro na área
de meio ambiente. Ela diz que gosta do
Canal Futura porque “aborda temas atuais
e de interesse de todos que não costumamos ver em outras emissoras”. O destaque
vai para os desenhos: “Os meus alunos
gostam de desenhos e atividades interativas, e quando podemos utilizar essa ferramenta para trabalhar um conteúdo fica
muito mais fácil a interação”.
Ela usa em suas ações os programas Livros
Animados, Um Pé de Quê?, Danças Brasileiras e Globo Ciência. Como? – “Utilizo
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muito os Livros Animados como opção de
leitura do dia. Após assistirmos ao vídeo,
mostro novamente o livro e discutimos sobre o tema. Com Menina Bonita do Laço de
Fita trabalhamos sobre a cultura africana.
Após a leitura fizemos uma ficha técnica
da menina do livro e de cada aluno. Globo Ciência: após assistir ao vídeo sobre o
lixo das cidades discutimos a importância
da reciclagem e fizemos uma lixeirinha de
garrafa pet para utilizar em sala.”
As exibições são feitas, em momentos diferentes, para 80 alunos do segundo ano. De
acordo com a professora, os alunos conseguem se envolver mais com as atividades
quando são utilizados meios diferentes,
como programas de TV.

Pet:

Politereftalato de eti
leno, ou PET, é um polímetro termoplástico, ou seja, um plástico
super-resistente. Possui propriedades termoplásticas, isto é,
pode ser reprocessado diversas
vezes pelo mesmo ou por outro processo de transformação.
Quando aquecidos a temperaturas adequadas, esses plásticos
amolecem, fundem e podem ser
novamente moldados. Hoje o reaproveitamento das embalagens
PET vão desde móveis a roupas.

Simone Matos não sente falta de nada no Canal Futura: “Para mim a programação é muito boa. Que continue com esse trabalho maravilhoso de valorização da
cultura brasileira e com programas interessantes, que ajudem nossos alunos a
terem acesso a diferentes tipos de conhecimento de maneira prazerosa”.
Ingred Consuelo dos Reis Manzoli também dá aulas na Escola da Fundação Bradesco em Cacoal. Para ela, os programas de TV podem ser usados na educação
porque são um material rico em imagens e informações, colaborando para despertar o interesse e a aprendizagem dos alunos. Também envolvida no projeto
Cuidando do Futuro, o que chama a atenção dela na grade do Futura é a diversidade de assuntos. Em suas ações ela usa Um Pé de Quê? e Livros Animados: “Trabalhamos com o episódio sobre o Baobá para mostrar aos alunos
a importância dessa árvore para os povos africanos. Depois, alguns pais vieram
perguntar o que era esse tal de Baobá. Enfocamos também a preservação da
nossa escola, o cuidado com ela, refletindo para a vida, e ressaltamos que nós
também temos muitas árvores e que podemos cuidar delas”.
Ingred Manzoli deixa sua sugestão para o Canal: “Talvez vocês já tenham e
eu ainda não conheça um programa que aborde a questão da
sexualidade na educação infantil. Podia ser por meio de desenhos,
comentários de crianças, contação de histórias, enfim, algo que nos ajude nessa
questão difícil, porque nessa fase de 6 anos já se iniciam as descobertas”.

responde
Cara Ingred, temos poucos conteúdos sobre esse delicado assunto.
Obrigada pela sugestão! Vamos
trabalhar no sentido de incluir algo
desse gênero na grade.
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Morin:

Edgar Morin - pseudônimo de Edgar Nahoum,
antropólogo, sociólogo
e filósofo francês. Autor
de mais de trinta livros,
é considerado um dos
principais
pensadores
contemporâneos.

Identidades:

SEM EIRA NEM BEIRA
quer dizer que o cidadão
está sem dinheiro, desapercebido. O significado
vem da plavra eira, que
era um detalhe no acabamento dos telhados de
antigamente. Possuir a
eira e a beira era sinal de
riqueza e de cultura.
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Escola de Educação Básica e Profissional
Doutor Ronaldo Young Carneiro da Rocha
Endereço: Rodovia Darly Santos, s/n – Araçás – Vila Velha – ES – CEP: 29103-091
Telefone: (27) 3339-0377 E-mail: pvaladao@fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educacional | Projetos desenvolvidos com o Futura:
Cuidando do Futuro, Maleta Toda Beleza e A Cor da Cultura
A Escola de Educação Básica e Profissional Doutor Ronaldo Young Carneiro da Rocha fica em
Vila Velha, no Espírito Santo, e oferece ensino
fundamental, ensino médio, Alfabetização de
Jovens e Adultos e Educação de Jovens e Adultos, além de cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores.

des. Se esses meios têm todo esse poder de

Priscila Lorena Valadão é professora de Arte
na Escola e acredita no uso de programas de
TV no trabalho educacional: “A televisão e as
gravações em vídeo nos dão a possibilidade de
transmitir informações e auxiliam no processo
ensino-aprendizagem, multiplicando, ampliando, associando, transportando, transformando e
memorizando imagens. Vivemos o que Morin
chama de ‘espírito do tempo’, o que pejorativamente conhecemos como cultura de massa, em
que os meios eletrônicos são os maiores formadores de opinião e construtores de identida-

A professora acompanha a programação do
Canal Futura e aponta o que chama a atenção
dela: “Os formatos inovadores dos programas,
que se diferenciam dos formatos dos programas
comerciais; a abordagem clara e consistente
dos temas que se propõe a discutir; a interação
que provoca nos telespectadores por meio das
emoções que evoca; a valorização da cultura
presente em todos os programas e o respeito à
diversidade que se apresenta em todos os programas exibidos”.

penetração, e diversas pesquisas realizadas no
Brasil e no mundo comprovam a importância que
eles ocupam na formação de nossas crianças e
jovens, nós educadores devemos nos utilizar
dessas possibilidades para construir conhecimento com os nossos educandos”.

Cores:

Existe uma ciência que estuda a
medida das cores, ela é a colorimetria. A colorimetria desenvolve métodos de quantificação
da cor e estuda o tom, a saturação e a intensidade da cor.
O tom da cor é que faz com que
ela seja identificada como azul,
verde, amarela etc. A saturação
da cor mostra se a cor é natural
ou pigmentada artificialmente.
A intensidade caracteriza a força da cor.

responde
Oi Priscila! O que você precisa
pode ser encontrado na série
de programas Obra Revelada,
que busca mostrar o caráter
único da relação entre pessoas e objetos artísticos. Cada
programa tem dois convidadosnarradores de diversas partes
do país, que apresentam obras
de arte localizadas em acervos,
coleções particulares ou espaços públicos de seus estados.
Os convidados não são da área
de artes plásticas, mas sim escritores, filósofos, cartunistas,
cineastas, matemáticos, entre
outros. Acreditamos que você
irá gostar muito!

Priscila Valadão é articuladora do eixo
Saúde – Sexualidade e Drogas do Projeto
Cuidando do Futuro e faz uso de programas do Futura em suas ações:
- Ao Ponto e Tá na Roda – São utilizados como deflagadores de temas ligados
aos projetos sobre sexualidade e drogas
desenvolvidos com os adolescentes.
“Eles nos permitem abordar o tema com
os alunos de forma crítica e livre de preconceitos, gerando discussões e o desejo
de ampliação da busca de informações
que clarifiquem as questões discutidas
pelo grupo.”
- Toda Beleza – “Utilizo para trabalhar
com os meus alunos a Diversidade Cultural
nos seres humanos, nas cores, nas músicas, nas artes de forma geral, nos estilos.”
- Globo Ciência e Globo Ecologia – “Utilizo programas específicos cujo tema esteja ligado aos conteúdos trabalhados durante o projeto de sexualidade e drogas.”
- Livros Animados – ”Utilizo para trabalhar
os conteúdos da minha disciplina específica
– Arte – tais como imaginação, diversidade
cultural, criatividade, respeito às diferenças, o desenho, as cores, as formas.”
- Um Pé de Quê? – “Todas as vezes que
trabalho com os meus alunos sobre como
produzir programas televisivos de qualidade e que consigam trazer uma informação
consistente de forma sensível e alegre,

apresento o programa, pois além dele
ser extremamente didático, ao tratar as
informações que apresenta, ele consegue
‘tocar’ quem o assiste, sendo impossível
ficar impassível diante dele.” É utilizado
também para trabalhar determinados conteúdos ligados aos projetos desenvolvidos
com os alunos e durante a formação dos
professores.
Priscila Valadão conta que durante a formação de articuladores na escola foram
exibidos diversos programas do Canal Futura, dentre eles o programa Um Pé de
Quê?, episódio Manga: “Foi muito interessante perceber a reação dos professores ao assistirem as imagens e ouvirem a
história por ele contada. Muitos choraram
emocionados. Ao final, fizemos a seguinte
pergunta: O que esse programa trouxe pra
você? O que provocou em você? E todos
relataram as emoções e os sentimentos
despertados pelo programa. Outros relacionaram a história a conteúdos e viram no
vídeo a possibilidade de realizar outras atividades junto aos alunos. Foi um momento
de trocas significativas e gratificantes para
todos os envolvidos”.
Cerca de 450 alunos já assistiram aos programas exibidos e a professora observa
que a partir das discussões eles ficam mais
perceptivos.
Ela sugere ao Canal Futura um programa
que apresente ao telespectador o universo da Arte.
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A articuladora do projeto Cuidando do Futuro na
área de Saúde e Sexualidade, Sílvia Letícia Santos
da Silva, professora de Ciências, diz que alguns programas de TV apresentam informações importantes
sobre saúde e meio ambiente e despertam a atenção dos alunos pela linguagem visual. Ela cita como
exemplos programas da grade do Canal Futura: Não É
o Que Parece, Ao Ponto, Sala de Notícias, Globo
Ciência e Globo Ecologia.
Em suas ações este ano ela usou principalmente o Sala
de Notícias sobre Tabagismo, para complementar informações apresentadas e discutidas em sala de aula.
A exibição foi feita para 90 alunos da sétima série, que
conheceram as leis antitabagismo aplicadas em diversos países. Segundo a professora, durante as semanas
seguintes os alunos comentaram muito o assunto.
Sílvia Letícia sente falta de programas informa-

tivos sobre sexualidade voltados para
o público entre 10 e 13 anos. E tem uma
sugestão para o Futura: compartilhar
as experiências de uso dos materiais
por outros professores.
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Futuro:

“O futuro pertence àqueles que acreditam
na beleza dos seus sonhos.”
“O instante é a continuidade do tempo, pois
une o tempo passado ao tempo futuro.”

Escola de Educação Básica e Profissional Fundação
Bradesco – Caucaia – CE | Endereço: Avenida Dom Almeida Lustosa, 585
Parque Tabapuá – Caucaia – CE – CEP: 61650-000 Telefone: (85) 3285-1321
E-mail: 6352.acarvalho@fundacaobradesco.org.br Foco de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro,
A Cor da Cultura e Maleta Democracia

ficha

A Escola de Educação Básica e Profissional Fundação
Bradesco em Boa Vista, Roraima, atende 840 alunos
de dez bairros.

ficha

Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – Boa Vista – PR
Endereço: Rua D, 82 – Jardim Floresta – Boa Vista – RR – CEP: 69310-320
Telefone: (95) 3626-5556 E-mail: 6528ssilva@fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro,
Maleta Saúde e Maleta Meio Ambiente

“Acredito nos produtos de TV, pois possibilitam um olhar questionador a
partir da análise de imagens, vídeos e documentários, ajudando, assim, na
construção de cidadãos que compreendam a sociedade como uma construção coletiva. Cidadãos que respeitem as diferenças étnicas, políticas e
culturais e, sobretudo, cidadãos que lutem por uma sociedade melhor.”
A opinião é de Ana Jeanete de Souza, professora da Escola de Educação
Básica e Profissional Fundação Bradesco em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

responde
Cara Sílvia: você conhece a série Sexualidade, Prazer Em Conhecer? É um projeto
feito pela Fundação Roberto Marinho que
se transformou em kit educativo. Há muitas
discussões nos 20 episódios da série que
abordam o assunto que você sugere. Pelo
sucesso da produção, sempre reexibimos
na grade do Futura. Fique ligada para não
perder a proxima reprise! E sobre a sugestão, o Globo Educação é um programa - em
parceria com a TV Globo e com apoio do
Todos Pela Educação - que tem dado sua
parcela de contribuição para que a família
e a escola construam um novo cotidiano na
educação formal de crianças e jovens, apresentando experiências bem-sucedidas nas
escolas do país, propiciando o compartilhamento dessas experiências entre os interessados. Agradecemos sua participação!

Envolvida no projeto Cuidando do Futuro na área de Pluralidade Cultural, ela destaca na grade do Canal Futura o fato de os programas estarem
sempre ligados a temas que permitem ao professor fazer um trabalho
interessante e interdisciplinar.
Ana Jeanete usou este ano em seu trabalho programas da Maleta Democracia e o kit do projeto A Cor da Cultura: “Esta ação traz resultados
bastante positivos, pois gera discussões. Os alunos ficaram estimulados
a conhecer outras comunidades, sua cultura, sua história, sua memória.
Grupos de alunos foram a uma cidade do Ceará onde construções feitas
por escravos negros são preservadas até hoje”.
A professora sente falta de programas sobre as questões
sociais e políticas na história da África desde a antiguidade e sugere ao Canal um estudo efetivo dos
quilombolas existentes no Ceará, como Conceição dos
Caetanos, na cidade de Tururu.

responde
Cara professora, parte do que você solicita
está contemplado no projeto A Cor da Cultura, agora em sua segunda edição, com novos
episódios e um novo kit educativo a ser distribuído em escolas de todo o Brasil. A primeira
edição do projeto fez alguns documentários
sobre religiosidade afro-brasileira e um dos
temas foi justamente quilombos.

Conceição dos Caetanos:

Vilarejo, fundado em maio de 1891 pelo exescravo Caetano José da Costa. Foi, até os
anos de 1950, reduto de uma comunidade
fechada, avessa à miscigenação com pessoas
de origem não africana.
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6272.rmariano@fundacaobradesco.org.br
Focos de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Cuidando

do Futuro

Ceilândia, a cidade-satélite mais populosa do Distrito
Federal, é sede de uma Escola de Educação Básica e
Profissional da Fundação Bradesco.
É lá que trabalha o professor Alexandre Viana
Araújo da Silva. O que mais chama a atenção
dele na grade do Canal Futura é o formato dos
programas e a forma como os temas são discutidos: “Como exemplo posso citar o programa Um
Pé de Quê?, que é muito dinâmico e apresenta de
uma forma interdisciplinar muito atraente temas
importantes e diversos”.
Em seu trabalho ele usa os programas Futura na
Sala de Aula, Globo Ecologia, Sexualidade, Prazer em Conhecer, Teca na TV, Viva Legal, Um
Pé de Quê?, Globo Ciência, Ao Ponto e Mundo
da Ciência, entre outros. Os programas foram utilizados como precursores de debates e também para
ilustrar os trabalhos e as aulas: “a maioria dos vídeos
que usei apresenta linguagem adequada e uma boa
abrangência dos temas. Durante o projeto Vale Sonhar, utilizei os vídeos do programa Ao Ponto para
continuar com os debates sobre as temáticas”.
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Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – Ceilândia – DF
Endereço: QNN 28 área especial L – Ceilândia Sul – Ceilândia – DF – CEP: 72220-280
Telefone: (61) 3471-6442 E-mail: 6272.aviana@fundacaobradesco.org.br /

Alexandre Araújo diz que “a utilização dos programas é
uma forma de promover a participação dos alunos, instigando-os e motivando-os para os temas a serem trabalhados. Os programas que mais provocam os alunos são
os feitos em formato de auditório com a participação da
plateia, como os do Jairo Bouer. De forma qualitativa,
no projeto Vale Sonhar os resultados foram bastante
expressivos, pois alguns programas são extremamente
ricos e aguçam a curiosidade dos alunos, promovendo
debates, construção do conhecimento e a formulação de
conceitos próprios”.
Alexandre sugere a divulgação dos trabalhos dos alunos
e professores com os vídeos do Canal Futura.
Rita de Cássia Soares Mariano é professora de Matemática na Escola de Ceilândia. Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados de forma a estimular e
motivar o aluno para o aprendizado. Envolvida no projeto Cuidando do Futuro, o que chama a atenção dela na
grade do Futura é a programação diversificada e atrativa: “Eu também gosto da interação com pessoas de diferentes regiões do Brasil, pois desta forma o canal cria
programas que realmente ficam com a ‘cara’ do Brasil”.

Em seu trabalho, Rita de Cássia usa os programas Sala de Notícias,
Ao Ponto e Alô, Vídeo Escola, entre outros: “Usei alguns nos últimos
anos, mas dois que posso citar são Mundo da Ciência - Drogas e
Tom do Pantanal. O primeiro programa foi usado juntamente com uma
apresentação em PowerPoint para iniciar o trabalho de discussão sobre
drogas. Após a exibição do vídeo, os alunos responderam perguntas
direcionadas ao tema. O segundo vídeo foi usado para aprofundar o
estudo sobre o impacto de plásticos lançados na natureza. O trabalho
incluiu também, discussão de textos, pesquisa na internet e confecção
de folder explicativo sobre o assunto”.
A professora conta que “no momento da exibição dos vídeos os alunos
ficam atentos e após a exibição fazem perguntas interessantes. Durante
as discussões e trabalhos finais, como na produção do folder, por exemplo,
os alunos demonstram ter agregado informações sobre o tema, ou seja,
percebe-se que compreenderam o que foi trabalhado”.

responde
Cara professora: de fato é sempre bom poder
contar com estatísticas e dados que corroborem as informações que publicamos nos
programas. O que ocorre, no entanto, é que
algumas das séries do Futura são exibidas
com bastante frequência no ar, muitas vezes
por algumas temporadas seguidas. Isso acaba
fazendo com que a estatística “envelheça” e
se desatualize. Portanto, tentamos encontrar
o caminho do meio, escolhendo dados mais
perenes, que sejam legítimos por um período
maior de tempo.

Ela sente falta na programação de mais pesquisas e dados esta-

tísticos sobre os temas.
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E-mails: 6257.eortiz@fundacaobradesco.org.br / 6257.lgoes@fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educação | Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando
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Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco
Escola de Bodoquena – MS
Endereço: Rodovia BR 262 – Estação de Guaycurus – Fazenda Bodoquena – Miranda
MS – CEP: 79380-000 Telefone: (67) 3242-5001
do Futuro, Maleta Democracia e Maleta Meio Ambiente

Hectares:

Um hectare (conhecido também como hectômetro quadrado [símbolo: hm²]) é uma
unidade de medida de área e quivale a 100
ares ou a um quadrado cujo lado é igual a
cem metros. 100 hectares são iguais a um
quilômetro quadrado.

responde
Caro Emílio, como parte do kit da primeira edição do projeto A Cor da Cultura, em
2005, lançamos o CD Gonguê, que em 16
canções apresenta, de forma didática, os
ritmos de influência africana espalhados de
norte a sul do país.

A Escola de Bodoquena foi criada
em 1986 e fica numa fazenda de 775
hectares, localizada a 50km de
Miranda, a noroeste de Mato Grosso do Sul. É estruturada, técnica e
pedagogicamente, para oferecer um
ensino rural qualificado, visando
à preparação educacional e técnica do homem para fixá-lo à região.
Funciona em regime de internato e
atende 1.213 alunos, que conciliam
sua educação regular e atividades
agropecuárias, visando ao aprendizado prático, à própria subsistência
e ao preparo efetivo para sua integração na comunidade como cidadãos produtivos.
Emílio Ortiz é professor de História,
Geografia, Filosofia e Sociologia. A
diversidade de informações apresentadas chama a atenção do professor
na grade do Canal Futura. Ele acredita
que os programas facilitam o entendimento dos assuntos que são trabalhados e abrem caminhos para melhor
compreensão de outros assuntos.
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Ele usa o Globo Ecologia, Taru
Andé e o Tom da Mata para ilustrar
os assuntos desenvolvidos em sala de
aula e reforçar e complementar os conhecimentos adquiridos.
Em cada sala são cerca de 45 alunos,
que também participam de discussões
sobre os temas. Emílio Ortiz diz que alguns alunos ficaram surpresos com as
vestimentas utilizadas pelos índios – e
principalmente com os que ainda andam nus – e com os jogos indígenas.
Ele sugere ao Canal investir na musicalidade africana.
Lílian Maria Nery de Barros Góes
também é professora da Escola de
Bodoquena. Ensina Educação Ambiental e auxilia na coordenação do
Projeto ECO-AÇÃO – atitudes para o
bom convívio com o meio ambiente
– e do projeto Preservação e Conservação da Fauna e Flora Pantaneira nas proximidades da BR 262,
entre Corumbá e Miranda.

Ela acredita que os programas de TV
facilitam o entendimento dos conteúdos trabalhados em sala e auxiliam
bastante na contextualização dos
mesmos. Ela busca temas como aquecimento global, mudanças climáticas,
geração de lixo, reciclagem, uso racional da água, poluição e biodiversidade
e usa em seu trabalho o Globo Ecologia e o Globo Ciência, entre outros.
Lílian Góes exemplifica o uso que faz
dos programas:
- “A série de programas do Globo
Ecologia sobre mudanças climáticas e aquecimento global foi usada
com as turmas do 9º ano, após o
tema ser trabalhado em sala de aula.
Na sequência, o tema foi debatido
nas aulas de Educação Ambiental e,
como exercício de fixação, os alunos
redigiram textos argumentativos.
Durante as discussões em aula, os
alunos propuseram a realização de
um documentário sobre as alterações
ambientais ocorridas nos últimos dez
anos na região da Escola de Bodo-

quena. Salientamos que este vídeo
está em construção no momento.”
- “O programa Nota 10 – Consumo
Sustentável foi trabalhado com as
turmas da sexta série, abordando a
problemática da geração do lixo e seu
impacto sobre o meio ambiente, a importância da reciclagem e a regra dos
3Rs. Os alunos assistiram ao programa e posteriormente debateram
as maneiras de diminuir a geração de
lixo no mundo.”
Lílian Góes acredita que a exibição
dos programas facilitou a assimilação dos conteúdos e deu aos alunos
subsídios para a realização de debates sobre os temas trabalhados: “Alguns alunos ficaram assustados com
a projeção do gráfico do aumento
da temperatura da Terra em 2050 e
discutiram bastante sobre como este
fato irá afetar a vida no planeta”.

3Rs

Regra dos 3Rs
- Reduzir o que consumimos é o primeiro
passo para diminuir a quantidade de lixo
- Reutilizar as coisas antes de jogá-las fora
- Reciclar permite uma diminuição
da exploração dos recursos naturais

responde
Olá Lilian, esse tema é recorrente na grade
do Futura e abordado em vários programas,
como, por exemplo, no Globo Ecologia, Um Pé
de Quê?, Janela Natural, entre outros.

Ela sugere ao Canal a manutenção na
grade de programas sobre o meio

ambiente.
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Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – João Pessoa – PB
Endereço: Rua Mariângela Lucena Peixoto, 683 – Valentina de Figueiredo
João Pessoa – PB – CEP: 58063-300 Telefones: (83) 3237-8431 / (83) 3237-8496
E-mail: 6276.mferreira@fundacaobradesco.org.br Foco de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro e Maleta Saúde

A Escola da Fundação Bradesco de João Pessoa foi inaugurada em 1989 e oferece cursos de ensino fundamental e médio, Educação de Jovens e Adultos modalidade
Suplência de Ensino Fundamental e Médio via Teleducação, Alfabetização de Jovens e Adultos, Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Gestão e cursos de
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores.
Magna Kelly Ferreira do Nascimento é professora de
História e Sociologia e acredita que os programas de
TV ajudam “a dinamizar as aulas e a trabalhar a interdisciplinaridade, trazendo de forma interessante
o cotidiano para o ambiente escolar”. Ela considera
um ponto alto na programação do Canal Futura a diversidade dos temas abordados, o tempo de duração
dos programas e as possibilidades de interação através do debate.
Ela busca programas sobre temas históricos e culturais,
sexualidade e drogas e usa em suas ações o Mojubá,
Ao Ponto, Um Pé de Quê? e Cine Conhecimento,
com os objetivos de propiciar a valorização da cultura
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afrodescendente, a construção de conceitos de cidadania e o resgate de valores como o respeito a si mesmo
e ao próximo.

Rock: Gênero musical popular que se
desenvolveu durante e após a década de
1950. Suas raízes se encontram no rock
and roll e no rockabilly, que emergiu e se
definiu nos Estados Unidos da América.
Suas influências também vêm do blues,
da música country e do rhythm and blues.
O primeiro sucesso no cenário do rock
brasileiro apareceu na voz de uma cantora. Celly Campello estourou nas rádios
com os sucessos Banho de Lua e Estúpido Cupido, no começo da década de 1960.

Ela conta que o trabalho com a Maleta Saúde foi
bem interessante: “Quando cheguei às turmas do 8°
ano para apresentar o dvd Meu Corpo, Minha Vitrine, cada bloco era iniciado com um show de rock e
os alunos ficaram muito entusiasmados. Começaram
a cantar junto. Observei aquela situação inédita e
engraçada, pois não conhecia as letras das músicas,
mas os alunos sabiam de cor e ficavam curiosos para
assistir às apresentações”.
Nos debates que se seguem às exibições, Magna Kelly
identifica discussões produtivas e ricas em informações.
Perguntada se tem sugestões para o Canal, a professora não tem dúvidas: “Não tenho sugestões e sim
congratulações pelo trabalho de qualidade desenvolvido, contribuindo para a melhoria das práticas
pedagógicas dos docentes”.
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Maria Mônica acredita no uso de programas de TV para o trabalho
educacional desde que sejam selecionados. Erijane ressalta uma vantagem: as imagens envolvem as crianças.
O que chama a atenção de Maria Mônica no Futura é a diversidade
de temas. Para Erijane, o destaque são os programas sobre meio
ambiente.
Maria Mônica usa em seu trabalho os programas Nota 10, Livros Animados, Alô, Vídeo Escola e Danças Brasileiras. Erijane usa Alô Brasil, Aqui Tem Educação, Tom da Amazônia e De Olho no Ambiente.
O trabalho de Maria Mônica é feito com 28 crianças. O de Erijane com
60 alunos, divididos em duas turmas.
As professoras conseguem ver resultados nas atividades: as crianças
mostram muito interesse pela temática apresentada.

Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – Manaus – AM
Endereço: Rua Professor Abílio Alencar, 75 – Alvorada II – Manaus – AM
CEP: 69043-070 Telefones: (92) 3238-7434 / (92) 3238-4590
E-mail: 6258.lpara@fundacaobradesco.org.br Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Cuidando do Futuro

A Escola de Educação Básica e Profissional da Fundação Bradesco em
Manaus foi inaugurada em 1985 e trabalha para ajudar o aluno a desenvolver um perfil adequado que lhe permita ingressar no competitivo
mercado de trabalho da Zona Franca. A Escola fica no Bairro do Alvorada, conhecido inicialmente como “Cidade das Palhas”, em virtude do
grande número de cabanas e palafitas existentes nos inúmeros igarapés
que compõem sua geografia. O bairro nasceu na década de 1960, durante
a implantação da Zona Franca. Centenas de pessoas deixaram os municípios interioranos em busca de melhores condições de vida em Manaus,
onde se estabeleceram nas regiões periféricas.
Uma das professoras da Escola da Fundação Bradesco é Lara Betse Pereira Pará. Ela acredita que os produtos de TV podem ser usados na educação porque passam as informações de maneira dinâmica. Os temas
que ela mais busca na grade são os ligados ao meio ambiente. Ela usa
em suas ações as séries Danças Brasileiras e Um Pé de Quê? - Mata
Atlântica. Cerca de 40 alunos já assistiram aos programas e a professora
constata que houve uma ampliação do repertório linguístico sobre os temas. No caso das danças regionais, ela diz que os alunos se identificaram
com o frevo e quiseram fazer uma apresentação.
Como sugestão ao Canal Futura, Lara Pará pede programas sobre

educação sexual para crianças de até nove anos
de idade.
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Maria Mônica de Oliveira Lins e Erijane Alves de Lima são professoras
da Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco em
Maceió, Alagoas.

ficha

Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – Maceió – AL
Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 512 – Barro Duro – Maceió – AL
CEP: 57045-140 Telefone: (82) 3241-3323
E-mail: 6277.mlinas@fundacaobradesco.org.br / 6277.elima@fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educação | Projetos desenvolvidos com o Futura:
Cuidando do Futuro e Maleta Meio Ambiente

Zona Franca:

Principal centro financeiro da região norte
do Brasil implantado pelo governo brasileiro.
Criado com o objetivo de formar um parque
industrial e comercial para permitir o desenvolvimento da Amazônia.

responde
Obrigada pela sugestão. Temos a missão de
pesquisar novos formatos e abordagens para
esse tema.
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Matemática:

Você sabia que Diofanto viveu
na Alexandria no século 3º?
Ele foi o primeiro matemático grego a usar simbolismo
algébrico e, entre os livros
que escreveu, o mais importante é Aritmética. Pouco se
sabe sobre sua vida, inclusive
desconhece-se a data precisa
em que nasceu, porém corre
uma charada, que dizem ter
sido gravada no seu túmulo:
“Aqui jaz o matemático que
passou um sexto da sua vida
como menino. Um doze avos
da sua vida passou como rapaz. Depois viveu um sétimo
da sua vida antes de se casar.
Cinco anos após nasceu seu
filho, com quem conviveu
metade da sua vida. Depois
da morte de seu filho, sofreu
mais 4 anos antes de morrer”.
Quantos anos viveu Diofanto?

Elaine Gonçalves B. Oliveira é professora da
quinta série na Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco de Marília,
São Paulo. Ela acredita que os conteúdos
dos programas e a questão da imagem, cor e
som tornam os produtos de TV uma boa ferramenta no trabalho educacional e faz uma
revelação: “Aprendi matemática com o
programa ‘Vila Sésamo’”.
E é exatamente a valorização de temas de
grande impacto na educação que atrai Elaine
no Canal Futura: “Os programas contribuem
de diversas formas: para apresentar e despertar uma problemática, como apoio e complementação aos estudos durante o projeto,
como desafios para o desenvolvimento de
novas competências e, também, como conclusão do trabalho. Nos diversos momentos
de sua aplicação, todos contribuem para uma
aprendizagem significativa dos alunos”.

ficha

Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – Marília – SP
Endereço: Avenida Benedito Alves Delfino, s/n – Palmital – Marília – SP – CEP: 17512-040
Telefone: (14) 3425-1444 E-mail: marilia@fundacaobradesco.org.br /
6355.pferreira@fundacaobradesco.org.br Foco de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro,
A Cor da Cultura, Maleta Meio Ambiente e Maleta Saúde

relacionado à dinâmica apresentada no vídeo
e que tenha objetivo de provocar o interesse dos alunos”, explica Elaine, que trabalha
numa turma de 40 alunos e com um grupo
restrito de 15 estudantes que apresentam
dificuldade de aprendizagem.
Como resultado do uso dos programas surgem
discussões e reflexões pertinentes aos conteúdos trabalhados. Elaine conta que, com uma
turma de 5º ano, percebeu preconceitos em
relação à sexualidade e à raça entre alguns
alunos: “Ao utilizar os programas da coleção
A Cor da Cultura ficou evidente o quanto
os alunos refletiram sobre esses temas, passando a respeitar mais os colegas da própria
turma. Percebi o quanto esses recursos nos
auxiliam para que o aluno reflita sobre o outro e si próprio, buscando melhor convivência
e solidariedade com seu próximo”.
Ela sugere ao Canal Futura a produção de

responde
Cara professora, adoramos
sua sugestão e vamos analisá-la cuidadosamente. Quem
sabe não desenvolvemos
uma série de interprogramas
sobre situações-problema do
cotidiano que envolvam a
matemática!?
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Elaine Oliveira usa em suas aulas os programas Teca na TV, Globo Ecologia, A Cor da
Cultura, Livros Animados, Adoro Minha
Cidade e Tom da Mata. “Um dos critérios
que uso na escolha dos programas está relacionado aos conteúdos referentes aos componentes curriculares (planos de aula e de
ensino). Outro critério utilizado por mim está

programas com temas ligados à
matemática, como resolução de
situações-problema no cotidiano.
Patrícia Mendes Coelho Ferreira também é
professora de ensino fundamental na Fundação Bradesco em Marília e articuladora do
eixo Meio Ambiente do projeto Cuidando do

Futuro. Para ela, os produtos de TV podem
ser usados no trabalho educacional, pois “a
TV é formadora de opiniões e comportamentos e concilia informação e entretenimento
de maneira a envolver adultos, jovens e
crianças. A escola também é um espaço de
formação que deve considerar as tecnologias que levem informação, entretenimento e, sobretudo, o conhecimento, e a TV é
um dos meios significativos para promover
essa aprendizagem no ambiente escolar”.
O que mais chama a atenção dela na grade do Canal Futura “é a preocupação com
a transmissão do conhecimento de modo a
atender todas as faixas etárias, a conscientização das pessoas sobre assuntos atuais
e emergenciais, a preocupação com o empreendedorismo, a capacitação de pessoas
para a inserção no mercado de trabalho e a
valorização da cultura brasileira”.
Patrícia Ferreira usa em seu trabalho programas como Livros Animados, Globo
Ecologia, Um Pé de Quê?, Teca na TV
e Madeleine: “Desde a parceria da Fundação Bradesco com o Canal procuro utilizar os vídeos/programas com o objetivo de
enriquecer as aulas com novas informações
e conhecimentos. Muitos dos vídeos se
complementam. Para debater, refletir sobre
questões ambientais, utilizei episódios dos
programas Globo Ecologia e Teca na TV.
O programa Livros Animados, além de
despertar o gosto pela leitura, também nos
propiciou momentos de aprendizagem na
reescrita e adaptações de histórias. Discussões sobre o respeito às diferenças na série
A Cor da Cultura também nos trouxeram in-

formações sobre as características da cultura africana, assunto latente em sala de aula
em virtude da Copa do Mundo”.
Descobertas e ampliação do conhecimento
adquirido pelos alunos são os resultados
percebidos pela professora a partir do uso
dos programas. Ela ainda se lembra de uma
história interessante desse trabalho: “Trabalhei com o episódio Menina Bonita do Laço
de Fita, da série Livros Animados. Realizamos a apreciação do vídeo, a leitura do próprio livro, tivemos a história contada através
de uma caixa, refletimos sobre a importância
das diferenças, sobre a origem de cada um,
enfim, diversas atividades foram realizadas
e, apesar de já conhecerem a história, os
alunos passaram a procurar o livro durante
o recreio para realizar a leitura (até mesmo aqueles ainda em processo de alfabetização). E em sala uma aluna disse ‘Eu sou
igualzinha a essa menina’. Depois, durante a
reunião de pais, a mãe dessa aluna se aproximou e me disse: ‘Professora, por favor, me
mostra qual é o livro que tem uma menina
igual à minha filha, pois ela só fala sobre
esse livro em casa e quero comprá-lo para
ela’. Fiquei feliz e surpresa: uma atividade
desenvolvida em sala ultrapassou os muros
da escola e despertou a vontade de adquirir
o livro, enfim, a leitura passou a brotar em
um ambiente familiar”.
Patrícia Ferreira sugere ao Canal Futura a
ampliação da série Livros Animados:
“É um programa riquíssimo para trabalharmos a Literatura, dentre outros conteúdos,
com os nossos alunos”.

feliz:

Frase de para-choque de
caminhão: “Se não fosse o
otimista, o pessimista nunca
saberia como é infeliz”.

responde
Prezada Patrícia, já está no
ar a nova série do Livros Animados, dentro da segunda
edição do projeto A Cor da
Cultura.
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Ela faz parte do projeto Cuidando do Futuro e
usa em seu trabalho os programas Ao Ponto,
Mundo da Ciência, Não É o Que Parece e De
Olho no Ambiente. Maria do Socorro considera
a TV um meio de informação muito abrangente e
que facilmente atinge todas as classes sociais,
especialmente os jovens, pois as informações
chegam com uma linguagem bastante acessível.
Ela procura programas sobre sexualidade e drogas
e os exibe para alunos do 6º ao 9º anos: “Os vídeos abordam conteúdos relevantes para o trabalho
solicitado aos alunos, são geralmente curtos, têm
uma linguagem acessível aos alunos e estimulam
a curiosidade para entender a pesquisa”.
Maria do Socorro diz que os resultados aparecem
nos debates e seminários realizados e nos registros escritos pelos alunos, na produção de vídeos,
relatórios e enquetes realizados na escola da Fundação Bradesco e na Escola Municipal Veríssimo
de Melo, localizada no mesmo bairro.

Cuidando do Futuro. Para ela, a TV é muito acessível ao público mais jovem e facilita a aprendizagem e a retenção de ideias na sala de aula: “Os
recursos televisivos são muito bem recebidos pelos
alunos, pois representam uma maneira diversificada de se trabalhar conteúdos e estimulam uma interação mais imediata do aluno com os temas a serem estudados ou em estudo. Os programas mais
usados por mim nas aulas até o momento foram o
Passagem Para..., Chegados e Umas Palavras.
Também utilizei com os alunos do Ger@ção Brasil
os vídeos da Maleta Democracia (Diz Aí!; Ética;
Que Trabalho É Esse?) e Mojubá, Nota 10 e Um
Pé de Quê?.
O critério de escolha é a qualidade do conteúdo
apresentado no vídeo e a facilidade de acesso
aos alunos. Os programas são exibidos para duas
turmas da 1ª série do ensino médio (turmas A e
B, com 50 e 49 alunos respectivamente) e para
um grupo de 18 alunos do Ger@ção Brasil. Uma
das ações desse grupo foi o trabalho do conteúdo
dos vídeos da Maleta Democracia e do Futuratec para os professores. Carla Vieira diz que
essa ação está repercutindo positivamente, pois
os professores de História, Sociologia e Filosofia
já estão utilizando esse material nas suas aulas.

A professora sugere ao Canal a produção de mais programas sobre prevenção de doenças e biotecnologia.
A professora gostaria de ter acesso a vídeos bilíngues (português-inglês) ou
Carla Santos Vieira é professora de Inglês na Es- plurilíngues, já que trabalha com
cola da Fundação Bradesco e integrante do projeto língua estrangeira moderna.
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responde
Cara Maria, agradecemos
a sugestão e aproveitamos
para informar que na grade do
Futura já temos vários programas que tratam desses temas
como o Estação Saúde, Sala
de Notícias e o Globo Ciência.

responde
Cara professora, além da
série Olá, Turista! (veja informações ao final dessa
publicação), também sugerimos que você utilize os
programas internacionais do
Futura exibidos com legenda
em português. Pausando o
vídeo de quando em quando,
é possível trabalhar algumas noções gramaticais e
estruturas de frase. A faixa
Mundo.doc pode lhe oferecer
bons exemplos para o trabalho de línguas estrangeiras
em classe.

A Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco fica no Jardim Conceição,
em Osasco (SP).
A professora Angélica Galhardo Pedroso leciona Ciências na unidade e diz acreditar que
“produções audiovisuais são ferramentas de
extrema colaboração para o trabalho educacional, já que permitem uso de sons e imagens
simultaneamente, trazem a possibilidade de
abordagem de temas em espaços reduzidos
de tempo, permitem a abordagem de muitos
temas pertinentes a questões educacionais e
muitos deles utilizam uma linguagem próxima
ao público com o qual trabalhamos”.
Envolvida no projeto Cuidando do Futuro, o que
chama a atenção dela na grade do Canal Futura é
a variedade de programas e a preocupação criteriosa com os conteúdos a serem abordados, bem
como as formas de abordagem das informações.
Angélica Pedroso usa nas suas ações os programas Ao Ponto, Estação Saúde, Um Pé de
Quê?, Globo Ecologia e Alô, Vídeo Escola.
Ela explica:
- Ao Ponto – usado algumas vezes em sala de
aula, contribuindo na abordagem de temas relacionados a drogas, DST, gravidez e corpo. Utili-

ficha

Maria do Socorro Saraiva de Araújo é professora
da Escola de Educação Básica e Profissional da Fundação Bradesco em Natal, no Rio Grande do Norte.

Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – Osasco – SP
Endereço: Rua João Terto dos Santos, s/n – Jardim Conceição – Osasco – SP – CEP: 06145240 Telefone: (11) 3694-0496 E-mail: 6280.apedroso@fundacaobradesco.org.br /
6280.asantos@fundacaobradesco.org.br Focos de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro, Maleta Democracia, Maleta Saúde, Maleta Meio Ambiente e Maleta Toda Beleza
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Maleta Democracia e A Cor da Cultura

zado, também, em discussão de grupo de estudo
sobre bebida alcoólica.
- Estação Saúde – usado para discussão sobre
o tema obesidade.
- Globo Ecologia – vários programas da série
Biodiversidade, inclusive um deles como apoio a
instrumento avaliativo.
A escolha foi feita levando em conta a adequação do tema aos conteúdos e objetivos com os
quais estava trabalhando e a possibilidade de
compreensão para o grupo de alunos.
A professora observa que, em outros momentos, os alunos fazem referências aos programas assistidos, utilizando exemplos que visualizaram, comentando algum fragmento,
relacionando conteúdos, etc.
Angélica Pedroso conta que, quando utilizou um
programa da série Um Pé de Quê? relacionado
a uma árvore da Mata Atlântica seu interesse
era que os alunos pudessem conhecer a caixeta
e um exemplo de uso sustentável dos recursos da
floresta. “Após a exibição, solicitei que fizessem
uma representação em desenho para o programa a que assistiram. E fiquei bastante surpresa e
contente com o grande número de desenhos que
recebi que envolviam histórias relacionadas à co-
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munidade local, portanto, me parece que
para os alunos o programa chamou muito
a atenção para aspectos culturais, econômicos e sociais dos caiçaras.”
A professora acredita que os encontros
de articuladores do projeto Cuidando
do Futuro também trazem contribuições
para esses trabalhos.
Antônio Durval dos Santos Ghilardi é professor de Ciências e Educação Ambiental
na mesma Escola do Jardim Conceição.

zona de
desenvolvimento
proximal
Você sabia que “zona de desenvolvimento proximal” é
um conceito criado pelo pensador russo Lev Vygotsky?
Ele foi um dos pioneiros a
correlacionar a noção de desenvolvimento intelectual de
crianças a interações sociais
e condições de vida.
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Sobre o uso de produtos de TV no trabalho
educacional ele diz o seguinte: “A partir
do momento em que o professor não deve
ser considerado o foco da aula e que esse
passa a ser um mediador, é muito importante explorar as diversas metodologias
de trabalho. Pensando no aprendizado e
na diferença entre as zonas de desenvolvimento real e potencial (que é a zona
de desenvolvimento proximal),
é fundamental que o aluno observe produtos veiculados na TV, pois facilita o dinamismo que muitas vezes é perdido em
uma aula expositiva, por exemplo. Porém,
é necessário o planejamento e determinação clara dos objetivos, para a aula ou
o momento de aprendizagem não ficarem
centrados apenas no vídeo”.

Articulador do Cuidando do Futuro e
responsável pelos projetos de Educação
Ambiental da escola, o que chama a atenção dele na grade do Futura, além da qualidade visual, é o aprofundamento teórico
e a precisão das informações.
Em suas ações ele usa os programas Ao
Ponto, Um Pé de Quê?, Prato do Dia
e vídeos da Maleta Toda Beleza: “Vou
exemplificar utilizando o programa Ao
Ponto. As várias discussões voltadas ao
tema sexualidade foram utilizadas com os
alunos do 9º ano para servir como sensibilização para debates em sala. Além disso, na aula inicial os alunos de Educação
Ambiental assistiram a alguns trechos de
vídeos diversos para introdução da temática. Os resultados não estão mensurados
formalmente, mas consigo avaliar a vontade dos alunos em assistirem e a relevância dessa parceria para conseguirmos
fornecer acesso aos meios de educação
não formais”.

Caiçaras:

Palavra de origem tupi que refere-se
aos habitantes das zonas litorâneas.
As comunidades caiçaras representam
uma das populações tradicionais do
bioma Mata Atlântica no litoral sudeste e sul do Brasil. Os caiçaras foram
formados pela mescla dos povos indígenas, com colonizadores europeus
e escravos africanos. O estilo de vida
deles é baseado em atividades de pesca artesanal, da agricultura, do extrativismo vegetal, do artesanato, da caça
e também do ecoturismo.

Antônio Ghilardi não sente falta de
nada na programação e conta que “os
alunos gostam muito de verificar que,
nos programas, muitas vezes aparecem
jovens falando para jovens e nesse momento percebemos que a atenção deles
é muito maior”.
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Situada às margens do rio Uraim, a Escola
da Fundação Bradesco em Paragominas, a
319km de Belém, oferece ensino fundamental, ensino médio e Curso de Educação de Jovens e Adultos, modalidade Suplência do Ensino Fundamental e Médio via Teleducação.
A professora Mary Ryth Santos Macena acredita que produtos de TV podem ser usados
na educação: “Através das imagens o aluno
pode compreender melhor o conteúdo, pois
ele amplia a correlação dos assuntos com a
realidade circundante”.
O que chama a atenção dela na programação
do Futura é a diversidade de conteúdos, a
abrangência dos temas e a linguagem clara, que facilita o trabalho junto aos alunos.
Trabalhando num projeto de meio ambiente –
Todos Contra o Lixo, Mary Macena quer levar
os alunos a conhecerem a história de devastação da Mata Atlântica e as características
da fauna e flora e a refletirem sobre a destruição das grandes florestas e as consequências
para o meio ambiente. Ela usa os programas
Tom da Mata, Tom do Pantanal, Alô, Vídeo Escola e Teca na TV para desencadear
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discussões acerca das temáticas trabalhadas
com os alunos e como forma de ampliar seus
conhecimentos sobre estas.
O trabalho é feito com duas turmas, num total
de 80 alunos. A professora diz que, quando
utiliza o vídeo como suporte para o trabalho
em sala de aula, é perceptível a melhor compreensão dos alunos.
Mary Macena sente falta na programa-

ção de temáticas voltadas aos
índios e outros povos que habitam as flo-

restas e sugere ao Canal a realização de um
programa que divulgue as práticas de
diversas escolas brasileiras que
utilizam vídeos e outros recursos de mídia
para enriquecer a aprendizagem dos alunos.
Jorgelina Evangelista de Melo também é professora da escola da Fundação Bradesco em
Paragominas. Para ela, o uso de programas
de TV na educação depende do objetivo-foco
a que se quer atingir: “Existem programas
com comprovações científicas, sociais e políticas que, bem direcionados, tornam-se excelentes suportes didáticos”.
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responde
Cara Mary, agradecemos as suas
sugestões. Em 2006, o Futura exibiu Taru Andé, uma série de 13
documentários que retrata a vida,
as origens e os costumes de doze
diferentes etnias: Krenak, Pataxó,
Maxacalí e Xacriabá, de Minas
Gerais; Ashaninka, Yawanawá e
Caxinawá, do Acre; Guarani, de
São Paulo; Suruí e Gavião, de Rondônia; Xavante, do Mato Grosso;
e Terena, do Mato Grosso do Sul.
A série contém o olhar dos povos
indígenas chegando sem filtros
aos olhos do homem branco. E o
que parecia uma oposição inconciliável transforma-se em identidade comum. Entre brasileiros.
Entre seres humanos.

No ano de 2010, a série Globo
Educação – que apresenta experiências exitosas de ensinoaprendizagem desenvolvidas em
escolas de norte a sul do país -dedicou um de seus programas
à questão indígena, discutindo
a educação para diversidade na
Escola Intermediária Monsenhor
Olímpio Torres (Cimbres). Lá descobrimos mais sobre a vida do
Povo XuKuru!

Envolvida no projeto Cuidando do Futuro,
na área de trabalho e consumo, Jorgelina
destaca como ponto alto da programação do
Canal os temas atuais, abordados com clareza e especificidade, contextualizados com
linguagem específica para o público jovem.

no, o sociólogo Janine Ribeiro faz entrevistas
em diversos segmentos sociais. E houve um
depoimento de uma advogada, que relatou
a dificuldade de fazer defesas de situações
em que a opção profissional exige, mas que
fogem aos seus princípios éticos.

Em seu trabalho ela usa programas das
Maletas Democracia e Saúde relacionados à ética, questões sociais, consumo
consciente e uso de drogas: “Em quase
sua totalidade, os programas das maletas
foram utilizados para sensibilização relacionados a um tema específico, planejado
para aulas em Sociologia e Filosofia”.

2ª – Foi a abordagem feita por Jairo Bouer mostrando como o jovem frequenta as
“festinhas” e baladas e acaba se envolvendo com drogas. As entrevistas com
jovens de várias idades sensibilizaram as
turmas (2ªs séries – E. M.). A partir desse
momento os alunos buscaram entrevistar
pessoas jovens envolvidas com álcool e
outros tipos de drogas (produção de documentário em Movie Maker)”.

Procurando possibilitar aos alunos de diferentes séries do ensino médio maior facilidade na aprendizagem ao planejar as aulas,
a professora seleciona e analisa os programas. Após a exibição, promove discussões:
“Os jovens gostam muito dessa inovação
didática. Existem duas situações que suscitaram nos alunos um interesse grande para
o momento em aula:
1ª – Ao enfocar ética e profissão no cotidia-

Jorgelina Melo só reclama de “pausas

nos documentários, que desconcentram os alunos e interrompem o raciocínio”. Ela também
sugere maior objetividade nos documentários da Maleta Democracia: “Em alguns
deles há uma complexidade de fatos que,
às vezes, dificulta a contextualização dos
temas abordados”.

responde
Cara Jorgelina: realmente concordamos que é muito melhor assistir
a um documentário sem interrupções, como nas salas de cinema!
Mas na TV temos aquele intervalo
clássico entre os programas em
que apresentamos campanhas,
chamadas, agendas e interprogramas. O bom é que o intervalo
é bem pequeno, informativo e rapidamente retomamos o conteúdo
exibido anteriormente!
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José Agnaldo Navarro é professor de Geografia e coordenador de Projetos Ambientais
da Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco de Paranavaí, no Paraná.
Para ele, “na era da informação, o uso de
vídeos tem se tornado um instrumento
fundamental para discussão em sala de aula
e para agregar conhecimento aos alunos. O
trabalho ensino-aprendizagem tem que ser
diversificado: uma fala de outra pessoa através de um vídeo pode enfatizar o assunto trabalhado ou uma reportagem pode abordar de
uma outra forma o mesmo assunto”.
Envolvido no projeto Cuidando do Futuro
dentro dos temas Meio Ambiente e Trabalho
e Consumo, o que chama a atenção dele na
grade do Canal Futura é a possibilidade de
usar os programas para trabalho em sala de
aula, já que a linguagem e a duração deles
são satisfatórias.
José Agnaldo Navarro explica que programas
usa e como:
- Tom da Mata, Alô, Vídeo Escola, Janela
Natural e Um Pé de Quê? foram usados na
apresentação dos projetos para os alunos do
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ensino fundamental e nos conteúdos sobre a
problemática ecológica.
- Vídeos ligados ao Trabalho e Consumo
foram usados na 2ª e na 3ª séries do ensino
médio, focando trabalho e sustentabilidade
no processo de globalização.
- Programas do Alô, Vídeo Escola abordando na 3ª série do ensino médio os direitos da mulher e estereótipo dentro do
contexto geográfico.
Ele ressalta que vários programas já foram
utilizados muitas vezes para abordar outros assuntos relacionados. Nas avaliações
posteriores sempre são cobrados os conteúdos apresentados nos vídeos, e cerca de
80% dos alunos conseguem responder corretamente.
O professor José Agnaldo participou de encontros nas escolas da Fundação Bradesco
de Gravataí e Campinas e conta que recebeu
muita informação sobre como utilizar os programas do Canal Futura em aulas e para o
próprio crescimento. O que ele espera é “que
o Canal continue trabalhando para melhorar
a educação em nosso país”.

Vídeos:

No cotidiano escolar de hoje, a
maioria dos equipamentos é digital. Os alunos, principalmente,
carregam consigo os celulares
que tiram fotos a todo e qualquer momento. Isto é interessante desde que sirva para uma
aprendizagem significativa.
Um bom motivo para utilizarmos
a tecnologia digital na educação
é que ela pode contribuir para
o trabalho docente e discente
através das múltiplas possibilidades da linguagem audiovisual.

Michelle Soares também é professora da Escola de Paranavaí e considera os programas
de TV um recurso a mais para a aprendizagem: “A imagem é portadora de informação,
prendendo a atenção das crianças”.

Envolvida no projeto Cuidando do Futuro
no eixo meio ambiente, a professora usa em
seu trabalho os programas Tom da Mata
e Viva o Mar, Viva o Povo que Vive do
Mar: “Assistimos ao vídeo sobre o uso da
água antigamente e nos dias atuais. Após
discussões, os alunos sugeriram medidas
para evitarmos o desperdício deste precioso
líquido. Através dos murais da escola, foram
socializadas as produções deles. Sobre a
vida marinha, antes fizemos questionamentos sobre os tipos de peixes, como seriam
as riquezas do fundo do mar. Pesquisamos
na internet e depois vimos o programa Viva
o Mar, Viva o Povo que Vive do Mar. Os
alunos ficaram encantados com a variedade
da vida marinha. Para destacar o que o homem pode fazer pelas águas, eles realizaram
produções artísticas no formato das mãos,
com mensagens através de desenhos”.
Ela diz também que, com o uso dos programas, os alunos demonstram maior compreensão ao reorganizarem as informações,
relacionando o conteúdo do livro e do vídeo.
Michelle Soares sente falta de programas
sobre “de onde vêm as coisas”. Ela
também sugere ao Canal programas
na área de matemática: “Seria legal se tivesse programas que explorassem
conteúdos como divisão, multiplicação e
outras operações, contextualizadas em
situações-problemas”.

responde
Cara Michele, em junho de
2009, o Futura exibiu o documentário A História das Coisas,
do original The history of stuff.
Uma saga de abusos, exageros,
desperdício e saturação. Essa
é a trajetória da nossa própria
construção social. O filme mostra como nossos padrões de consumo – da extração da matériaprima à produção e à venda dos
produtos – afetam o meio ambiente. São muitas as conexões
entre diversos dramas sociais e
os desastres ecológicos.
Agradecemos sua sugestão e
informamos que em outubro de
2010, o Futura teve uma programação especial voltada para matemática.
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Você sabia que o vaga-lume ou pirilampo (inseto da classe dos coleópteros) brilha graças à oxidação
de uma substância combustível produzida pelo próprio animal e que se
chama luciferina?

Elisângela de Oliveira Mendes é professora de Geografia na Escola de
Educação Básica e Profissional da
Fundação Bradesco em Pinheiro, no
Maranhão. Integrante do projeto Cuidando do Futuro na área de Meio
Ambiente, Elisângela Mendes considera um ponto alto na grade do Futura
a variedade de programas que podem
ser usados por vários componentes
curriculares e em várias atividades.
Ela acredita que produtos de TV enriquecem a aula e tornam o conteúdo
mais fácil de ser assimilado pelos alunos e usou episódios do Globo Ecologia e do Globo Ciência sobre
aquecimento global e biodiversidade.
Ela sugere ao Canal reportagens
referentes a acontecimentos atuais.
Anett Neila França Sousa Silva é professora de História na Escola da Fundação Bradesco.
Para ela, os produtos de TV possibilitam a ampliação do conhecimento na
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questão verbal e também são lúdicos.
Integrante do projeto Cuidando do
Futuro na área de Pluralidade Cultural, o que chama a atenção dela na
grade do Futura é a diversidade dos
programas. Em seu trabalho ela usou,
para contextualizar as temáticas trabalhadas, os programas Sala de Notícias, Nota 10, Não É o Que Parece, Ética e Danças Brasileiras.
Cento e oitenta alunos do ensino
médio assistiram aos programas e a
professora diz que é possível perceber
que eles conseguem absorver com
maior clareza as temáticas estudadas: “O interessante foi que os alunos
tiveram a oportunidade de conhecer
a história de Alcântara e Frechal por
meio do vídeo e depois constatar in
loco o que viram na TV”.

responde
Cara professora, a faixa Conexão
Futura, diária e temática, tem
justamente esse caráter: o de dar
frescor e atualidade à nossa faixa
jornalística.

Tabu:

Tabu é uma palavra de origem polinésia
que significa o que é proibido e o que
não pode ser feito ou pronunciado por
ferir o pudor, a moral, os costumes, ao
mesmo tempo que tem caráter sagrado.

Casa:

Provérbio popular: Quem tem telhado de
vidro não atira pedra ao vizinho.

ficha
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Myrna Silva Pinheiro Rosales é professora da Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco de Propriá, em Sergipe. A diversidade de temas é
o que chama a atenção dela na grade do Canal Futura. Ela considera os programas de TV uma ferramenta que contribui para a aprendizagem dos alunos e usa
Sala de Notícias, Alô, Vídeo Escola, Globo Ecologia, Globo Ciência e Ao
Ponto: “Uso programas que abordam temas ambientais, saúde e sexualidade.
Em uma das etapas do projeto Adolescência D+, usei o programa Ao Ponto,
com Jairo Bouer, com o objetivo de discutir com os alunos do 8º ano do ensino
fundamental as transformações físicas e emocionais pelas quais passa o indivíduo na fase da adolescência. O que me impressionou foi que, embora os nossos
alunos sejam cotidianamente bombardeados de informações, ainda há muitos
tabus quando o assunto é sexualidade. No momento da exibição do vídeo,
pude observar o rubor de um rosto. Posteriormente, ao questionar esse aluno,
ele me informou que o assunto não era discutido em sua casa e que por isso
sentia vergonha. Assim sendo, mais uma vez fica a certeza de que a escola tem
que garantir espaço para discussão e reflexão sobre o tema”.
Myrna Rosales sugere ao Canal Futura ampliar as discussões sobre

o tema Pluralidade Cultural, Saúde e Sexualidade para
atender o público da faixa etária de 5 a 9 anos.

responde
Cara professora Myrna, a série Sexualidade, Prazer Em Conhecer e o programa
Ao Ponto tangenciam esse tema, nem
sempre com enfoque em crianças de
5 a 9 anos. Fica a sugestão para pesquisarmos formatos nesse sentido.
Obrigada!
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Adultos:

Paulo Freire, um dos maiores pensadores brasileiros, trouxe novas
propostas para a alfabetização de
jovens e adultos, entre as quais a
utilização das palavras geradoras.
Propõe que, através de conversas
informais, o educador observe os
vocábulos mais usados pelos alunos e a comunidade, e assim selecione as palavras que servirão de
base para as lições.

A Escola de Educação Básica e Profissional
da Fundação Bradesco em Registro, no Vale
do Ribeira, em São Paulo, oferece cursos de
ensino fundamental, ensino médio, Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos
e Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores. Foi inaugurada em 1974 e busca
propiciar aos alunos o desenvolvimento da
sua capacidade criativa, de liderança, de reflexão e de atuação.
A professora Michelle Louize Muniz está envolvida no Cuidando do Futuro, projeto da
Fundação Bradesco com o Canal Futura. Ela
acredita no uso de produtos de TV na educação, pois eles ajudam a contextualizar o
trabalho em sala de aula.
Em suas ações ela usa programas como
Ao Ponto, Sexualidade – Prazer Em
Conhecer e Tá na Roda - Uma Conversa Sobre Drogas. Michelle Muniz conta
que “os alunos estão sensibilizados com
os assuntos abordados, principalmente
quanto ao álcool e drogas, pois as atividades apresentadas posteriormente
foram de ótima qualidade”. Os estudan-
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tes elaboraram vídeos e outras mídias no
laboratório de informática.
Ela ressalta o interesse dos alunos nos assuntos relacionados à sexualidade: “É interessante ver a curiosidade deles e a forma
como prestam atenção nos vídeos”.
O que ela sente falta na grade é exatamente
de mais programas sobre sexualidade voltados para pré-adolescentes (de 10 a 14 anos).
Érika Okamoto também é professora da Escola de Registro. Para ela, os produtos de TV
podem e devem ser explorados no âmbito
educacional com a finalidade de colaborar na
construção do conhecimento e compreensão
de mundo, atrelado a uma atividade ou projeto escolar. A professora elogia a diversidade
de assuntos, a qualidade dos programas, a
linguagem utilizada para diferentes faixasetárias, a disponibilidade do Futuratec e a
possibilidade de enriquecer os conteúdos/
temas abordados em sala de aula.
Participante do projeto Cuidando do Futuro, na área de meio ambiente, Érika Okamo-

to usa em suas ações os programas Um Pé
de Quê?, Globo Ciência, Alô, Vídeo Escola, Livros Animados e Globo Ecologia.
“Alguns programas foram utilizados como
elemento motivador para as discussões que
fomentaram o desenvolvimento de projetos
e outros serviram para pesquisa do professor
e enriquecimento dos conteúdos trabalhados
em sala de aula”, explica a professora.
Érika Okamoto diz que “é possível observar a
leitura que os alunos realizam do programa,
os questionamentos, identificar novos olhares e como podemos direcionar o caminho,
sendo sempre uma construção coletiva”.
Ela só sente falta na programação
de programas infantis voltados para a arte: “A programação
está excelente e só temos a agradecer
pela oportunidade de participarmos dos
cursos ministrados. Não é uma sugestão,
mas uma solicitação (se possível) de enviarem material e/ou referências bibliográficas sobre como podemos explorar o
olhar crítico das crianças em relação aos
desenhos infantis”.

responde
Cara professora: vamos avaliar a sua
sugestão referente a programas sobre
sexualidade para pré-adolescentes.
E sobre a programação infantil voltada para a arte, esse tema que você
sugere é bastante pertinente à nossa
grade. Vamos pesquisar mais produtos nesse sentido. De qualquer forma,
sugerimos desde já que conheça os
interprogramas Tikitklip, animação
chilena com canções incriveis! Assim
como os interprogramas sobre Portinari
e sua obra, ora enfocando questões de
cunho científico, ora percebendo como
cada obra de arte toca a vida de cada
um de nós. (Ciência Em Quadro e Lá de
Brodovsky)
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Geração:

O Canal futura convida todo ano
estudantes universitários dos
mais diversos lugares do Brasil
para duas semanas de workshop
com profissionais do mercado de
televisão. O resultado é a série
Geração Futura Universidades
Parceiras. O trabalho final das oficinas é a produção de vídeos. Os
alunos aprendem dicas valiosas
sobre práticas de produção em TV
como roteiro, conteúdo, criação
de programas, jornalismo, produção, edição, fotografia e composição gráfica. A partir daí, de volta
às suas cidades, os novos produtores usam seus sotaques para
mostrar as variações linguísticas
presentes no território brasileiro.

“Nossos alunos fazem parte de uma geração da era digital (televisão, computador,
internet), sendo necessário ao professor
criar maneiras de atrair esse aluno para o
aprendizado. A “televisão” de qualidade
pode ser um instrumento positivo no processo de ensino-aprendizagem. Tendo em
vista a qualidade do material produzido pelo
Canal Futura, trata-se de uma ferramenta
excelente e de grande ajuda no trabalho do
professor, tanto para introdução de temáticas, produção de debates, e conclusões de
abordagens quanto para aprofundamento do
aprendizado dos alunos.”
A opinião é da professora de História Egina
Carli de Araújo Rodrigues Carneiro, da Escola de Educação Básica e Profissional Fundação Bradesco de Rio Branco, no Acre.
Articuladora do eixo de Pluralidade Cultural
do projeto Cuidando do Futuro, Egina Carneiro analisa a programação do Futura: “A
grade do Canal apresenta trabalhos que dialogam com temáticas relacionadas a várias
áreas do conhecimento, inclusive em relação aos temas transversais que compõem os
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eixos Pluralidade Cultural, Meio Ambiente,
Saúde e Sexualidade e Trabalho e Consumo.
Percebe-se que os professores das diferentes disciplinas do currículo escolar podem
utilizar-se desse material enriquecendo suas
aulas, atividades e até mesmo projetos”.

Romero César de Souza também trabalha na Escola da Fundação
Bradesco de Rio Branco. É professor de Geografia. Ele acredita
que produtos de TV podem ser usados para o trabalho educacional porque apresentam temas do cotidiano vivenciado pelos alunos e considera os programas do Canal Futura muito produtivos,
objetivos e com uma linguagem de fácil entendimento.

Em seu trabalho ela usa os programas Que
Trabalho É Esse?, Mojubá e Taru Andé:
“Além da escolha pessoal, vale ressaltar
que nossos coordenadores (OPEs) nos sugerem vários desses vídeos para aprimoramento de nossas atividades. Sugestões
estas sempre bem recebidas e colocadas
em prática, pois o material contribui muito
com o trabalho realizado”.

Envolvido no projeto Cuidando do Futuro, no eixo Trabalho e
Consumo, ele usa em suas ações os programas Tom da Mata, Bicho Solto, Ética, Sala de Notícias, Que Trabalho é Esse?, O
Bom Jeitinho Brasileiro, De Olho no Ambiente, entre outros.

As exibições são feitas para 8 turmas de
45 alunos cada e para 6 alunos monitores
de projetos. A professora acredita que
a utilização dos programas aprofunda o
aprendizado dos alunos.
Egina Carneiro sugere ao Canal “mais vídeos relacionados à cultura regional, que
já é abordada mas que pode ser ampliada
ainda mais”.

Programas referentes a Trabalho e Consumo foram usados
em uma turma de 45 alunos para ajudá-los numa possível
escolha profissional. O professor também realizou uma diagnose e fez uma constatação: “Tínhamos uma pergunta sobre quem trabalhava ou não e 54% dos participantes (250
alunos) responderam que sim. E isso é muito preocupante,
pois os alunos deixam de estudar para trabalhar antes do
momento ideal”.
Romero César sente falta de sugestões de atividades

no fim dos vídeos e sugere ao Canal uma capacitação nacional, com a realização de reunião
de uma semana para orientadores ou alunos,
para que estes possam multiplicar para a escola, através de oficinas e palestras.

responde
Professor Romero: em breve teremos
no nosso site e no Futuratec sugestões
de atividades para nossas séries de TV.
Queremos que essas propostas sirvam
como ponto de partida para a criatividade de docentes em todo o país que
queiram utilizar nossos produtos em
contexto pedagógico.
Sobre a formação sugerida, seja presencial ou a distância, é sempre muito
relevante para o trabalho pedagógico.
Essas sugestões são sempre bem-vindas e precisam ser analisadas no contexto das parcerias que travamos com
nossos parceiros mantenedores.
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Origami:

Corpo humano:

Curiosidades sobre o corpo humano:
• quando você espirra, o ar sai
do seu nariz a uma média de
160km/h.
• um cílio dura de noventa a 150
dias e depois cai. Cada olho tem
em torno de duzentos cílios.
• as unhas crescem um centímetro a cada 28 dias. O crescimento
é mais rápido na mão direita. As
unhas das mãos crescem aproximadamente quatro vezes mais
rápidas do que as unhas dos pés.
• um adulto elimina três litros de
água todos os dias, por meio da
urina, do suor e da respiração.
• o intestino delgado mede de
seis a nove metros de comprimento. O intestino grosso tem
um metro e meio mas é três vezes mais largo.
• cada sílaba que o homem pronuncia põe em movimento 72
músculos do corpo. Para sorrir,
ele usa catorze músculos. Para
beijar, 29.
• o nariz pode perceber até
6.850 cheiros diferentes.
• frequência média de respiração de uma pessoa sentada: catorze a dezoito vezes por minuto.
• um ser humano inspira seis
litros de ar por minuto. Isso é suficiente para encher, em média,
três bexigas.
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A Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco do Rio de Janeiro iniciou
suas atividades em 1987, no bairro da Tijuca,
na zona norte da cidade. A Escola oferece ensino fundamental, ensino médio, Cursos Técnicos em Informática e Gestão, Educação de
Jovens e Adultos e diversos outros voltados
para a formação continuada de trabalhadores.
Um dos professores dessa escola é Aureliano Manoel Alvarenga Ferreira, que ensina
Ciências e Biologia. Para ele, os produtos
de TV podem ser usados para trabalhos educacionais porque levam os alunos a assistir
aos documentários como se fossem a campo
para investigar. Além disso, eles podem se
aprofundar e chegar a conceitos a partir de
recursos dos vídeos, por exemplo, para ver os
sistemas do corpo humano. Para o professor é um material que pode aprofundar e
enriquecer as aulas.
Aureliano, que participa do projeto Cuidando
do Futuro, diz que o que sempre chamou a
atenção dele no Canal Futura é a programação
diversificada: “São documentários, debates e
filmes, entre outros, que ajudam a implementar um conteúdo ou a complementá-lo, enriquecendo as aulas e desenvolvendo as habi-

Arte tradicional japonesa de
dobrar o papel, criando representações de determinados seres ou objetos com as
dobras geométricas de uma
peça de papel, sem cortá-la
ou colá-la.

lidades e competências do corpo discente”.
Em seu trabalho ele usa programas como Alô,
Vídeo Escola, Globo Ecologia, documentários e filmes relacionados a ciências e biologia
(meio ambiente, biodiversidade, corpo humano e outros). O objetivo, segundo o professor,
é que o aluno desenvolva as suas habilidades
de observação, de investigação, de crítica e de
planejamento, entre outros.
Ele observa que os alunos se interessam
mais pelas aulas e estas ficam mais dinâmicas: “o interessante é que a cada trabalho
podemos observar a motivação dos alunos
em pesquisar, produzir textos e desenhos e
elaborar outras produções, como folders e
apresentações em PowerPoint, com muita
satisfação e interesse desde o início da atividade até o seu final”.
Aureliano Ferreira sugere ao Canal que
continue a proporcionar recursos

diversificados com assuntos do
cotidiano e que intensifique a
produção de programas relacionados a temas polêmicos como
drogas e sexualidade – aborto,
gênero, homossexualidade, alcoolismo e fumo, entre outros.

responde
Caro Aureliano, esses assuntos
podem ser encontrados com
facilidade nas séries Ao Ponto.
Estamos também ligados nesses temas trazendo-os para o
nosso jornalismo diário. Agradecemos pelo olhar atento em
nossa programação!

Cláudio Cesário também é professor da Escola da Fundação Bradesco no Rio de Janeiro. Leciona Geografia.
Para ele, programas especiais evidenciam mensagens
importantes e significativas e podem fortalecer o
aprendizado e fomentar discussões na escola. O que
chama a atenção dele na grade do Futura é a variedade
de temas, a linguagem apropriada para as várias faixas
etárias e a qualidade de muitos programas. Ele usa em
seu trabalho o Globo Ecologia, Chegados, Passagem Para... e De Frente Pra Vida, procurando aprofundar temas, “aproximar” espaços geográficos distantes, trazer dinamismo para as atividades e ilustrar as
discussões. Cláudio afirma que, através dos programas,
o jovem consegue ter contato com outra realidade, perceber as diferenças e visualizar paisagens, entre outros
elementos importantes. Ele conta que uma aula sobre o
Japão gerou uma exposição de trabalhos e uma oficina
com os alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental.
Os alunos de 9º ano protagonizaram pequenas aulas de
palavras em japonês como, origami e mangá.

Mangá:

Palavra usada para designar as
histórias em quadrinhos feitas
no estilo japonês. Se diferenciam dos quadrinhos ocidentais
não só pela sua origem, mas
principalmente por se utilizar de
uma representação gráfica completamente própria. A palavra
surgiu da junção de outros dois
vocábulos: man, que significa involuntário, e gá, imagem.

121

6250.nsouza@fundacaobradesco.org.br / 6259.rfaletafundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educação | Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando

ficha

Escola de Educação Básica e Profissional
Fundação Bradesco – Salvador – BA
Endereço: Via Coletora 4, s/nº – Cajazeiras X – Salvador – BA – CEP: 41330-000
Telefones: (71) 3395-1652 / (71) 3395-0489 E-mail: salvador@fundacaobradesco.org.br /
do Futuro e Maleta Meio Ambiente
A Escola da Fundação Bradesco de Salvador fica na
comunidade de Cajazeiras, o primeiro bairro planejado da cidade, e oferece cursos de educação básica
(ensino fundamental e ensino médio), Educação de
Jovens e Adultos e cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores.

Esse trabalho envolve todos os alunos de 1ª a 3ª
séries do ensino médio. Os programas são usados
também na formação de 25 professores em educação ambiental e na formação de um grupo de 20
alunos que são monitores e expandem o trabalho a
uma escola pública.

Rosemeire Figueiredo Gomes de Cancio é educadora ambiental, professora de Biologia e integrante do
projeto Cuidando do Futuro nas áreas de sexualidade e meio ambiente. O que ela mais gosta na grade
do Futura é “a riqueza do material exibido com finalidade de instruir o aluno de uma maneira lúdica,
dando orientação acerca de algumas problemáticas
vivenciadas na sua adolescência”.

Rosemeire Cancio aponta como resultados dessa
ação o fortalecimento dos professores em relação
a questões ambientais e o crescimento e o desenvolvimento dos alunos como cidadãos. Segundo ela,
os alunos multiplicadores são preparados, selecionam os conteúdos, estudam, buscam informações,
pesquisam em diversas fontes, apreciam os vídeos
e fazem comentários e discussões sobre os temas.
“Na Semana do Meio Ambiente visitamos a escola
Nelson Barros e os alunos multiplicadores fizeram
palestras e oficina de reciclagem envolvendo os alunos da escola pública, que demonstraram interesse,
entusiasmo e desejo de fazer parte desse grupo de
multiplicadores”, conta a professora.

Considerando os produtos de TV um recurso incentivador na sala de aula, Rosemeire Cancio usa principalmente os programas Globo Ecologia, Teca na TV, Ao
Ponto, Alô, Vídeo Escola e Nota Dez – Consumo
Sustentável. “Eles são usados como recurso audiovisual para discussão das questões ambientais, buscando
soluções para essas problemáticas a partir da vivência
dos alunos em sua comunidade, tornando esses alunos
multiplicadores dessas ações, palestrando em escolas
públicas e fazendo oficina de reciclagem”.
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Na mesma Escola da Fundação Bradesco trabalha
Neide Jane Alves Souza, professora do 5º ano do ensino fundamental e integrante do projeto Cuidando
do Futuro, na área de Saúde e Sexualidade.

Para ela, o que chama a atenção é a relação dos programas do Canal Futura com
os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, além das sugestões de como
inseri-los de maneira a dinamizar as aulas e de como eles devem ser trabalhados.
Neide Alves Souza usa em suas aulas os programas Teca na TV, Um Pé de
Quê?, Alô, Vídeo Escola, Globo Ecologia e Ao Ponto. Cerca de 80 alunos da
5ª série participam das atividades e, segundo a professora, mobilizam-se para realizar seminários sobre cada tema trabalhado. Ela nota, também, que as relações
interpessoais têm acontecido de maneira amistosa e positiva.
Roberta Marques Faleta também trabalha na escola, como professora de
Ciências, e acha que os programas de TV completam as aulas teóricas fazendo um link com a atualidade.
Envolvida no projeto Cuidando do Futuro na área de saúde e sexualidade, ela destaca a riqueza do material do Canal Futura com a finalidade de
instruir o aluno, dando orientação acerca de algumas problemáticas vividas
no seu cotidiano.
Ela usa os programas Globo Ecologia, Globo Ciência, Ao Ponto e Alô,
Vídeo Escola “como recurso audiovisual para discussão das questões
ambientais e que envolvem a sexualidade, buscando soluções para essas
problemáticas a partir da vivência dos alunos em sua comunidade”. Ela
percebe os resultados através dos questionamentos que surgem em sala
após a exibição dos programas e na concretização do trabalho interdisciplinar ( Mural Ecológico).

Mural:

Mural vem da palavra latina murus, que significa o muro. Neste
caso é um espaço onde podem
ser expostos trabalhos dos alunos como recurso eficiente de
comunicação.

123

Quem não gosta de passar
uma boa imagem pessoal? Dizem que é nos primeiros 15 segundos que
somos julgados, mesmo
que não tenhamos aberto
a boca. Por isso passar
uma boa imagem requer
não somente uma boa
aparência, mas um conjunto harmônico entre os
cuidados pessoais, o visual e a linguagem corporal.
Mas tudo isso sem perder
a personalidade e a individualidade.

responde
Olá Gisland, suas sugestões estão anotadas. Agradecemos sua
participação.

É lá que trabalha o professor Gisland
Soares Diniz, participante do projeto
Cuidando do Futuro na área de Pluralidade Cultural. Ele acredita que produtos de TV podem ser usados no trabalho educacional porque apresentam
conteúdos bastante significativos,
ilustrativos, atrativos e de fácil acesso
e usa em suas aulas programas sobre
meio ambiente e diversidade, entre
eles o Taru Andé, como complemento

e ilustração das aulas.
Ele busca temas relacionados a Ciências, História, Língua Portuguesa,
pluralidade cultural e meio ambiente
e considera como o melhor na grade
do Futura o conteúdo, a forma como é
abordada cada temática, a linguagem e
a dinâmica dos programas.
Gisland Diniz ressalta a importância da
utilização da metodologia dos meios
como estratégia positiva na aprendizagem dos alunos e diz que observa mudança de comportamento e atitudes depois
da participação dos estudantes em atividades com os programas.
Ele sugere ao Canal Futura a produção
de programas relacionados
ao tema “escala” (Geografia)
e sobre brinquedos antigos.

Escola de Educação Básica e Profissional
Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho | Endereço: Rua Couto Magalhães,
2135 – Setor Universitário Conceição do Araguaia – PA – CEP: 68540-000
Telefone: (94) 3421-1912 E-mail: 6201.eandrade@fundacaobradesco.org.br /
6201.abrito@fundacaobradesco.org.br Foco de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro,

Maleta Democracia e Maleta Saúde

Conceição
do Araguaia:

Além de uma beleza natural
da Amazônia, Conceição do
Araguaia tem também um
grande valor histórico. Em
1972, o local foi palco de um
movimento militar na fase
mais radical da ditadura
brasileira. Nesse contexto,
o exército brasileiro tomou
de assalto a região do baixo
Araguaia, fazendo de Marabá e Xambioá suas cidadesquartéis. A “ocupação” da
área tinha por objetivo aniquilar o incipiente movimento de resistência que vinha
sendo construído na região
por militantes do Partido Comunista do Brasil.

A Escola de Educação Básica e Profissional
Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, em
Conceição do Araguaia, no Pará,
foi a segunda escola implantada pela Fundação Bradesco, que atendeu um apelo
da Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia – SUDAM, que iniciava, na
época, grandes projetos agropecuários na
região. A escola foi inaugurada em 1971
e oferece cursos de ensino fundamental e
ensino médio, Educação de Jovens e Adultos Modalidade Suplência do Ensino Fundamental e Médio via Teleducação, Formação
Inicial e Continuada de Trabalhadores e Alfabetização de Adultos.
Lá trabalha a professora de História e Filosofia Elaine Renata de Andrade, participante do projeto Cuidando do Futuro nas
áreas de Sexualidade e Drogas, Trabalho
e Consumo e Pluralidade Cultural. Elaine
acredita no uso de produtos de TV no trabalho educacional: “Os programas facilitam a
aprendizagem dos alunos, uma vez que trabalham os conteúdos de maneira dinâmica
e mais próxima da realidade”.
O que chama a atenção dela na grade do Futura é a diversidade de assuntos que podem
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Imagem Pessoal:

A Escola da Fundação Bradesco de São
Luís, no Maranhão, fundada em abril
de 1984, atende alunos na educação
básica, Educação Profissional Técnica,
Educação de Jovens e Adultos e Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores nas áreas de Gestão, Imagem Pessoal , Informática para a
comunidade, Lazer e Desenvolvimento
Social, Turismo e Hospitalidade.
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ser trabalhados. Em suas ações ela usa os
programas Ética e Que Trabalho É Esse?
Ela explica os objetivos da escolha: “Discutir
e compreender o que é ser ético e identificar
alguns dos direitos trabalhistas e a necessidade desses direitos serem efetivados”.
Cerca de 225 alunos da 1ª e da 3ª séries do
ensino médio assistiram aos programas e reagiram ao que foi mostrado, principalmente
no Que Trabalho É Esse?: “Os alunos se
assustaram com o número de vezes que o
estado do Pará é citado”, conta a professora.
“Mesmo conscientes da situação do estado,
o fato de ouvir e visualizar a realidade, principalmente em números, comove os alunos”.
Elaine de Andrade não tem sugestão para o
Canal, mas deixa o seu recado: “Espero que
o Futura continue realizando esse excelente trabalho, que tanto tem contribuído para
uma aprendizagem lúdica e satisfatória dos
alunos, assim como para o planejamento de
aulas por nós professores”.
Na Fundação Bradesco de Conceição do
Araguaia também trabalha Alzirene Brito da
Silva, monitora do Telecurso. Ela diz que procura interagir com todos os projetos do Canal
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Alzirene Brito considera os produtos de
TV uma boa ferramenta educacional:
“Existem programas audiovisuais que
são capazes de proporcionar informações, entretenimento, valores, saberes,
leituras e percepções de mundo que
podem, ao serem usados como estratégias pedagógicas, estimular aprendizados, despertar interesse e problematizar
conteúdos”. Ela procura ficar atenta à
programação disponibilizada pelo Canal
Futura: “Particularmente gosto bastante
da diversidade de assuntos educativos
abordados, como eles são distribuídos
e a disponibilização dos horários em que
os mesmos serão transmitidos”.
A professora Alzirene usa em seu trabalho os programas da Maleta Saúde,
Globo Ecologia, Globo Ciência e Passagem Para... e recomenda aos alunos o Novo Telecurso: “Eu orientei os
alunos a assistirem às aulas novamente
para reforçar as informações através do
Canal Futura”.
Ela explica que escolhe os assuntos relacionados aos temas abordados pelas teleaulas, pelos projetos em pauta ou pelas
atividades proporcionadas pela equipe de
especialistas do Centro Educacional.
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Foi por sugestão do funcionário da Biblioteca da Escola, Edelton Celestino de
Freitas, que ela usou a Maleta Saúde
com o objetivo de orientar os alunos e
prevenir as doenças sexualmente transmissíveis (DST). Cerca de 70 pessoas
participaram das atividades. Alzirene
Brito relata o que aconteceu: “No início
senti certa timidez por parte de alguns
alunos ao retratar o tema DST, pois pareciam mesmo com vergonha de falar
sobre o assunto. Mas, após a exibição
do vídeo, os alunos ficaram mais soltos
e com minha intermediação as coisas
fluíram tão bem que tive até relato de
uma aluna que contraiu uma doença sexualmente transmissível. Ela expôs para
os colegas toda a trajetória da doença,
o medo de sofrer preconceito e todo o
tratamento a que se submeteu para ficar
curada do problema. Esse foi um dos momentos mais cruciais da aula”.
A professora Alzirene só sente falta na
programação do Futura de programas
que explorem um pouco mais o estudo
das línguas estrangeiras como Inglês
e Espanhol (escrita e pronúncia), de
forma lúdica e interativa.
Ela também deixa uma sugestão ao Canal: reprisar o Novo Telecurso – Ensino Fundamental e Médio em outros
horários para atender um maior número de telespectadores.

responde
Cara Alzirene, agradecemos suas sugestões.
Sobre programas que utilizam o estudo de
línguas estrangeiras, veja no final dessa publicação informações sobre o projeto Olá, Turista!, uma parceria do Ministério do Turismo
com a Fundação Roberto Marinho. E sobre a
sugestão de reprise, as aulas do Novo Telecurso são veiculadas, além do Futura, na TV
Globo, TV Cultura, TV Brasil, Rede Vida, TV
Aparecida, Rede Minas, Rede Gênesis, Globo
Internacional e em circuito fechado e redes
setoriais. Seguem os horários: Canal Futura:
segunda a sexta, 5h45 / sábado, 6h30 - TV
Globo: segunda a sexta, 5h15 - TV Cultura:
segunda a sexta, 5h - TV Brasil: segunda
a sexta, 6h50 / sábados, 6h45 - Rede Vida:
segunda a sábado, 5h15 - TV Aparecida: segunda a sexta, 5h15 - Rede Minas: segunda a
sexta, 6h50 / sábados, 6h45 - Rede Gênesis:
segunda a sexta, 10h.

Escola de Educação Básica e Profissional
Professora Adélia Cabral Varejão
Endereço: Rua São Pedro, 221 – Magalhães – Laguna – SC – CEP: 88790-000
Telefone: (48) 3644-0503 / (48) 3644-1998 E-mail: laguna@fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educação | Projetos desenvolvidos com o Futura:
Cuidando do Futuro, A Cor da Cultura e Maleta Democracia

ficha

Futura desenvolvidos na escola como: Trabalho e Consumo, do qual faz parte diretamente, Meio Ambiente e Sexualidade.

Adriana Valgas Guedes Santos é professora de História da Escola de Educação
Básica e Profissional Profª Adélia Cabral Varejão, construída pela Fundação Bradesco em Laguna, Santa Catarina.
A multiplicidade de programas socioeducativos de qualidade indiscutível
é apontada pela professora como o destaque do Futura. Adriana Santos
está convicta de que “o uso dos produtos de TV na educação acrescenta
e desperta e curiosidade de professores e alunos, trazendo bons frutos e
muito conhecimento”.
Os temas que ela mais procura são pluralidade cultural e trabalho e consumo.
Em suas ações ela já usou os programas Nota 10, Alô, Vídeo Escola, Ao
Ponto, Sala de Notícias, Heróis de Todo Mundo e Mojubá. O objetivo da
professora era “desencadear ações educativas que colaborem na construção
– reconstrução de alunos comprometidos e atuantes, capazes de conviver harmoniosamente numa sociedade plural”.

responde
Cara Adriana, imaginamos que você conheça o Futuratec! Todos os programas
disponíveis na ferramenta estão segmentados por áreas do conhecimento
(palavras-chave). Isso facilita a localização de conteúdos de acordo com
seus interesses pedagógicos.

Dependendo da ação, o número de alunos envolvidos pode chegar a 200. A
professora tem muitas histórias pra contar: “Quando trabalhamos com as africanidades brasileiras, os alunos que apresentaram trabalhos sobre os ‘Cabelos
como forma de expressão’ confeccionaram várias bonecas com diversos tipos
de cabelo, utilizando toda a sorte de materiais. As cabeças feitas com ‘esponja
de aço’ foram as mais admiradas. Um boneco e um jogo junto aos alunos com
as partes do corpo humano e o jogo de bingo confeccionado com a memória das
palavras foi um sucesso e eles pediram bis”.
Adriana Santos só tem um pedido a fazer ao Canal Futura: organizar os

programas disponibilizados em vídeos por temas.
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Um dos mais importantes
acervos artísticos e arquitetônicos do Brasil colonial está
abrigado nas cidades mineiras, destacando-se Ouro
Preto, Mariana, Diamantina,
Congonhas, Tiradentes, Sabará e São João del-Rei.

Biotecnologia:

Tecnologia baseada na biologia, especialmente quando
usada na agricultura, ciência
dos alimentos e medicina.
Conjunto de conhecimentos
que permite a utilização de
agentes biológicos (organismos, células, organelas,
moléculas) para a produção
de bens e serviços. Alguns
exemplos: plásticos biodegradáveis, detergentes mais
eficientes, biocombustíveis,
processos industriais e agrícolas menos poluentes.

responde
Cara Débora, vamos verificar a possibilidade de realização desses fóruns, mas
agradecemos a ideia.
Prezada Cláudia, os temas
solicitados são constantes
em nossa grade, como no
Globo Ciência, mas estaremos atentos para novas
abordagens.
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A professora Débora Conceição Maciel Silva
é articuladora do Projeto de Pluralidade Cultural “Aprendendo a conviver na diversidade”.
Para ela, o uso de produtos de TV enriquece
o trabalho educacional. Ela os usa na escola
como meio de sensibilização, debate, integração, conhecimento e preparação de profissionais. Procurando levar os alunos a sentirem
maior interesse pelo tema trabalhado, Débora
Maciel usa os programas Globo Ecologia,
Nota 10, Taru Andé, Toda Beleza, Alô, Vídeo Escola (Consumo Sustentável), Livros
Animados e outros sobre diversidade, meio
ambiente, trabalho e consumo.
Os programas são exibidos em sala de aula
e nas oficinas para formação de professo-

res. Como resultados, a professora Débora
percebe uma aprendizagem significativa,
com maior participação dos alunos, e um
enriquecimento do trabalho.
Débora Maciel sugere ao Canal Futura a re-

alização de fóruns para debates
sobre o uso dessa tecnologia.
Cláudia Costa de Almeida também é professora da Escola de Educação Básica e Profissional Profª. Maria Antonieta Carneiro de
Mello. Leciona Ciências e Biologia.
Cláudia está envolvida no projeto Cuidando
do Futuro, na área de saúde e sexualidade.
Em seu trabalho ela usa programas do Canal
Futura para complementação de conteúdo e
subsídio para debates. Entre eles a série Ao
Ponto, Tom do Pantanal, Tom da Mata, Bicho Solto, Alô, Vídeo Escola, Viva Legal,
Tá na Roda - Uma Conversa Sobre Drogas
e Globo Ecologia. Ela percebe os resultados
nos debates realizados após as exibições e
nos registros feitos no caderno pelos alunos.
Cláudia Almeida sugere ao Canal Futura a
produção de programas sobre bio-

logia molecular e sobre temas
referentes à biotecnologia.

Escola de Educação Básica e Profissional
Professora Valentina de Oliveira Figueiredo
Endereço: Rua Vicente Adolfo da Silva, 1400 – Jaboatão – PE – CEP: 54280-530
Telefone: (81) 3251-0785 E-mail: jaboatao@fundacaobradesco.org.br
Foco de atuação: Educação Projetos desenvolvidos com o Futura:
Cuidando do Futuro e A Cor da Cultura

Teste
vocacional:

Teste vocacional são
testes que se realizam
em pessoas para avaliar os interesses e as
aptidões, salientando
algumas características a fim de indicar
uma ou mais possíveis
vocações, facilitando
assim uma possível
escolha de profissão.

responde
Caro Anderson, se
você tem programas
prontos, com caráter
educativo e julga que
eles podem ser exibidos no Canal Futura,
por favor, encaminheos para a nossa área
de Aquisições e Parcerias Internacionais.
Eles serão cadastrados
e avaliados cuidadosamente pelas áreas de
Conteúdo e Programação. É preciso verificar
também questões de
direitos autorais.

Paula Lins é professora de Língua Portuguesa na Escola de Educação Básica e Profissional Professora
Valentina de Oliveira Figueiredo, em Jaboatão, Pernambuco. A Escola da Fundação Bradesco oferece
os cursos de ensinos fundamental e médio, ensino
supletivo – Modalidade Suplência de Ensino Fundamental e Ensino Médio via Teleducação, e Alfabetização de Jovens e Adultos.
Como participa do projeto Cuidando do Futuro,
na área de Trabalho e Consumo, Paula usa em suas
ações os programas Ao Ponto, Alô, Vídeo Escola e
Afinando a Língua.
“Os programas foram direcionados aos alunos da
2ª série do ensino médio, que participam do projeto
Profissões, focando não só a orientação vocacional,
como também o mercado de trabalho. Após a exibição, houve alguns questionamentos, discussões sobre os temas e aplicação de um teste vocacional com a turma que faz parte do projeto. Os alunos
produziram um folheto com imagens e informações
sobre a importância da mulher no mercado de trabalho”, conta Paula Lins.
Noventa alunos e quatro professores participaram das
atividades e, segundo Paula, a maioria conseguiu se
definir em relação à profissão: “O interessante desse
projeto é perceber, ao final de sua vivência, que nossos
alunos estão certos da área em que desejam atuar, especialmente após a Feira de Profissões da nossa escola, que é organizada pelos professores e alunos como

ficha

Minas Gerais:

A Escola de Educação Básica e Profissional
Profª. Maria Antonieta Carneiro de Mello ,
da Fundação Bradesco, está instalada no
Distrito Industrial de Itajubá, no sul de Minas Gerais, e atende principalmente a
população dos bairros próximos. A escola
oferece cursos de educação básica; Educação de Jovens e Adultos nos segmentos de
Alfabetização, ensinos fundamental e médio
e cursos de Formação Inicial e Continuada e
Qualificação Profissional.

ficha

Escola de Educação Básica e Profissional
Professora Maria Antonieta Carneiro de Mello
Endereço: Avenida Poços de Caldas, 1058 – Itajubá – MG – CEP: 37504-126
Telefone: (35) 3623-1988 E-mail: 6237.dsilva@fundacaobradesco.org.br /
6237.calmeida@fundacaobradesco.org.br Foco de atuação: Educação
Projetos desenvolvidos com o Futura: Cuidando do Futuro, Maleta
Meio Ambiente, Maleta Democracia e Maleta Toda Beleza

culminância desse trabalho”.
Paula Lins acha pequeno o tempo dos programas e
sugere ao Canal Futura a produção de produtos direcionados aos cursos por área de conhecimento (exatas, humanas e saúde).
Anderson Pereira Ramalho também é professor na
Escola da Fundação Bradesco em Jaboatão e também
participa do Projeto Cuidando do Futuro, na área de
Pluralidade Cultural. Ele ensina História, usa em suas
ações episódios da série Mojubá (Origens e Quilombos) e acredita que os programas, de maneira geral,
possibilitam uma visão ampliada dos temas discutidos
em sala de aula, aproximando os alunos da visão teórica, a partir de imagens que retratam a realidade.
Noventa estudantes da 8ª série assistiram aos episódios do Mojubá. Segundo o professor, “os alunos identificaram produtos que consomem e que são de origem
africana, além de se identificarem, de forma geral, com
questões ligadas às manifestações de origem afro”.
Ele sente falta de mais programas com recortes históricos específicos e sugere o aproveitamento do
Mojubá em pequenos vídeos sobre a História do Brasil. Anderson Ramalho também aproveita para fazer
um pedido: “Quem sabe parte dos vídeos

produzidos nas Escolas da Fundação
não pudessem ser exibidos no Futura,
em um programa especial de educação
e cultura? O que vocês acham?”.
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Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Luís Filguieras
Focos de atuação: Educação formal, educação inclusiva, informática e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Escola Dom Pedro II – Educação Infantil e Ensino Fundamental
Endereço: Rua Amazonas, s/n – Tacaniça – Rio Branco do Sul – PR – CEP: 83540-000
Telefones: (41) 3652-2240 / (41) 3652-6786 E-mail: domped@terra.com.br
Na Internet: www.dpedro.com.br Foco de atuação: Educacional
Projetos desenvolvidos com o Futura: Amigos do Futuro e Assistir Futura Sky

Transiberiana

Ferrovia que atravessa a Rússia até a China, passando pela
Mongólia. Com mais de nove
mil quilômetros, começou a ser
construída em 1891, levando
mais de 20 anos para ser concluída. Também é famosa por sua
numerosa quantidade de pontes
e pelas belas paisagens, incluindo o Lago Baikal.

Lago Baikal:

ficha

Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso
Endereço: Rua Adauto Botelho, 552 – Coophema – Cuiabá – MT – CEP: 78085-200
Telefone: (65) 3613-2227 E-mail: videosaude@ses.mt.gov.br
Na Internet: www.saude.mt.gov.br Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

ficha

Escola de Saúde Pública de Fortaleza – ESP – CE
Endereço: Avenida Antônio Justa, 3161 – Meireles – Fortaleza – CE – CEP: 60165-090
E-mail: ascom@esp.ce.gov.br Focos de atuação: Ensino técnico, formação profissional,
políticas públicas e saúde e prevenção | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedreiras
Endereço: Rua Peterle, s/n – Vila de Pedra Azul – Domingos Martins – ES – CEP: 29278-000
Telefones: (27) 3248-1291 / (27) 3248-1213
Foco de atuação: Meio ambiente
Usuária Futuratec: Dulcileni Aparecida Bravim Lorençoni
Profissão: Professora de História e Geografia

Lago no sul da Sibéria, Rússia.
Rico em biodiversidade, com
mais de mil espécies de plantas e cerca de 1.550 espécies e
variedades de animais, sendo
conhecido como “Galápagos” da
Rússia. Atração popular natural,
com uma maravilhosa paisagem
e espetacular fauna e flora.

responde
Cara Dulcileni, o Futura lançou
recentemente a série de animações Consciente Coletivo, em
parceria com a Akatu e HP. São
animações incríveis e didáticas,
tocando exatamente nos temas
que você sugere, de forma lúdica
e encantadora!

“Os alunos conseguem memorizar mais as imagens do que se repetirmos cem vezes a mesma
fala. Uma imagem vale por mais de cem palavras.
Por isso, usar material audiovisual é sempre uma
chance de acerto nos complementos curriculares,
ou seja, os conteúdos são aprendidos com mais
facilidade”.
A opinião é de Dulcileni Aparecida Bravim, professora de História e Geografia da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedreiras, em
Domingos Martins, no Espírito Santo.
Ela conheceu a programação assistindo ao Canal
Futura. Interessada em programas ligados a temas sociais e ao meio ambiente, Dulcileni usou
o Futuratec para baixar episódios do Passagem
Para..., Globo Ecologia e Trilheiros. Segundo
ela, produtos de TV como esses “são importantes
ferramentas complementares ao que se trabalha
dentro de sala de aula. Quando se consegue ter
acesso aos programas, com planejamento adequado, eles podem ser muito úteis e educativos”.
Interessada em melhorar sempre como professora e em deixar as aulas mais dinâmicas, criativas
e interessantes, ela explica que a Escola Estadual
Pedreiras fica no interior do Estado, em uma região serrana, e os alunos, em sua grande maioria,
são muito humildes e não dispõem de materiais
educativos ou têm acesso a eles. Por isso, procura diversificar o máximo que pode para ajudá-los
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mento de ONGs e movimentos sociais, gênero, grupos ou movimentos étnicos, juventude, meio ambiente, orçamento público, participação popular, políticas públicas e questões urbanas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Escola de Formação Quilombo dos Palmares – EQUIP Rede de Jovens do Nordeste
Endereço: Rua Monte Castelo, 142 – Boa Vista – Recife – PE – CEP: 50050-310
Telefones: (81) 3423-2116 / (81) 3423-2542 E-mail: equip@equip.org.br
Na Internet: www.equip.org.br Focos de atuação: Desenvolvimento regional, fortaleci-
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Escola de Ensino Fundamental Avelino Feitosa
Telefone: (88) 3546-1310 E-mail: girassolveloso@bol.com.br
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

a transformar tudo em conhecimento. A professora usa, geralmente, datashow, laboratório de
informática e jogos educativos.
Dulcileni Bravim já usou o Passagem Para...
em cinco turmas, com um total aproximado de
150 alunos. Ela explica que após explanar o conteúdo em sala de aula, apresenta aos alunos os
programas para que possam ter uma ideia mais
concreta de locais tão distantes e diferentes. Ao
final faz uma roda e todos comentam o que mais
chamou a atenção.
A professora lembra a reação dos alunos: “Quando passei os episódios Transiberiana e
Lago Baikal, as crianças acharam impossível haver lugares com temperaturas tão baixas.
Ficaram perplexas e encantadas ao mesmo tempo. É aí que entra a importância do complemento
audiovisual”.
Dulcileni Bravim aproveita para pedir ao Canal Futura mais programas voltados
para reciclagem, que incentivem esse
trabalho, estimulando a possibilidade de se
fazer algo concreto pelo planeta, ainda que
em nível local. Há mais de um ano ela organiza na escola um trabalho de coleta seletiva,
destinando o material a empresas registradas:
“Já conseguimos retirar do meio ambiente um
pouco mais de quatro toneladas de materiais.
Sinto-me muito feliz”.
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arte e cultura, audiovisual, autonomia e economia solidária
Usuária Futuratec: Fabiana Menassi de Oliveira
Profissão: Professora de Artes

ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Toda Beleza

Lomba do Pinheiro – Porto Alegre – RS – CEP: 91787-750
Foco de atuação: Educação complementar
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda

e Assistir Futura Sky
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Beleza

ficha

Escola Estadual Indígena de Ensino
Fundamental Fág Kavá
Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 9105 – parada 25

ficha

Escola Estadual Genuino Sampaio de Sapiranga
Endereço: Rua São Pedro, 523 – Centro – Sapiranga – RS
CEP: 93800-000 Foco de atuação: Educação formal
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio
Ambiente e Assistir Futura Sky
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Escola Estadual Francisco Carmiro de Souza
Focos de atuação: Arte e cultura, educação formal e meio

ficha

Escola Estadual Fany Niskier
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

“A TV é um meio de comunicação eficaz e
atraente quando apresenta conteúdos interessantes.” A opinião é de Fabiana Menassi de Oliveira, professora de Artes da
Escola Estadual Maria Antonietta de Castro. O que chama a atenção dela na grade
do Canal Futura é a transdisciplinaridade,
a didática, a coerência dos conteúdos e
as situações de aprendizagens propostas
pelos programas. Ela busca na grade temas ligados à arte e cultura brasileiras e
usa em suas ações os programas Nota 10,
Mojubá e Livros Animados.
Na hora de escolher os programas ela leva
em conta a necessidade de multiplicar o
conhecimento, de quebrar paradigmas criados pela cultura européia e de disseminar a
cultura afro-brasileira dentro da escola. Seu
objetivo é divulgar a cultura afro-brasileira
e mostrar aos alunos suas vantagens: “Ser
inclusiva, valorizar a participação em grupo
e a individualidade de cada um, procurando
inserir as pessoas dentro de atividades comunitárias para quebrar preconceitos que
permeiam sobre ela”, afirma a professora.
“Eu precisava e achava muito interessante contextualizar uma visita que os alunos
fizeram ao Museu Afro-Brasil – www.mu-

seuafrobrasil.com.br – no Parque do
Ibirapuera, e apresentar a eles como a
cultura afro-brasileira é muito presente e necessária em nosso cotidiano e o quanto ela
pode beneficiar o desenvolvimento pessoal”.
Como resultados, Fabiana Menassi diz que
os alunos memorizaram canções afro-brasileiras da capoeira e do jongo: “Eles perceberam como a cultura afro é bem atraente, por ser mais libertária, sem conteúdos
memorizados, sem características da educação tradicional e pela maneira como ela
insere a brincadeira como uma atividade
séria e educadora”.
Além da exibição dos vídeos, ela também
usa instrumentos musicais, roupas, livros,
brinquedos e alimentos. Fabiana trabalha
com turmas de três séries diferentes e
exibiu os vídeos do Futura somente para
as terceiras séries. “Percebi que meus
alunos que não viram os vídeos sofreram
influências (de seus colegas das terceiras
séries) e mostraram desenhos, refrão de
canções e até passos de dança da cultura afro-brasileira”, conta a professora,
que pede ao Canal mais programas
sobre o tema.
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Escola Estadual Maria Antonietta de Castro
Endereço: Rua Inácio Firmo, 65 – Jardim Julieta – São Paulo – SP – CEP: 02161-100
Telefone: (11) 2201-4515 Focos de atuação: Meio ambiente,

Parque
do Ibirapuera

Com projeto arquitetônico de
Oscar Niemeyer e paisagístico
de Roberto Burle Marx, o Parque do Ibirapuera foi entregue
a São Paulo em 21 de agosto
de 1954. Atualmente, é o parque mais frequentado da capital paulista e com o maior
número de atrações, entre elas
o Planetário, o Museu de Arte
Moderna, o Pavilhão da Bienal
e o Pavilhão Japonês.

Jongo:

Manifestação cultural de origem africana, o jongo une o
canto aos instrumentos musicais e à dança. Também chamado de Caxambu, Dança do
Jongo ou Bambelô, é considerado o precursor do samba.

responde
Cara professora Fabiana, já
está no ar a fase 2 do projeto
A Cor da Cultura. Com certeza
contemplando muitos dos seus
pedidos.
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Escola Estadual Professor Letro
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Escola Família Agrícola Avani de Lima Cunha
Endereço: Fazenda Madeira, s/n – Valente – BA – CEP: 48890-000
Telefone: (75) 3263-3900 E-mail: efa@apaeb.com.br
Focos de atuação: Questões agrárias, agricultura
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Escola Estadual Trajano Coelho Neto
Endereço: Rua Bernardino Maciel, 392 – Centro – Paraíso do Tocantins
– TO Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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e desenvolvimento regional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Democracia

Escola Francisco Andrade Teófilo Girão
Endereço: Rua Unidos Venceremos, 2040 – Passaré – Fortaleza
CE – CEP: 60862-096 Telefone: (85) 3433-2899
Focos de atuação: Educação formal, juventude, infância,
arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Democracia
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Escola Jerônimo Albuquerque
Endereço: Avenida Nápoles s/n – Rio Doce – Metropolitano Norte – Olinda – PE – CEP:
53120-390 Telefone: (81) 3431-6841 E-mail: escjeronimoalbuquerque@yahoo.com.br
Na internet: www.eseriovamosbrincar.com.br
Foco de atuação: Melhoria da aprendizagem através do lúdico
Projeto desenvolvido com o Futura: A Cor da Cultura

Um projeto que tem como objetivo valorizar o lúdico no
processo ensino-aprendizagem, mobilizando toda a escola
para a inclusão de atividades que favoreçam a socialização, a afetividade e a cognição. “É sério, vamos brincar?” foi criado em 2000 por um grupo de professoras
e promove atividades como oficinas com os professores,
brinquedoteca, Mala do Conto, Recreio Legal e construção
de brinquedos. As ações já renderam até um livro publicado pela Secretaria de Educação.
Uma das coordenadoras do projeto, a professora Elena
Figueiredo conta que também usa nas ações programas
do Canal Futura, como Livros Animados, Viva legal e a
série A Cor da Cultura.

Vamos brincar?

Corrida do ovo na colher: marca-se
um local de partida e outro de chegada. Cada corredor deve segurar
com uma das mãos (ou a boca) uma
colher com um ovo cozido em cima.
Vence quem chegar primeiro ao
local de chegada, sem derrubar o
ovo. Se quiser variar, substitua o ovo
cozido por batata ou limão.
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Ela conheceu a programação do Futura em casa: “Em
Pernambuco o canal estava na TV aberta e meu filho
sempre assistia. Mas eu tenho amigas educadoras
que foram grandes mobilizadoras do Canal Futura em
Pernambuco, onde faziam ações dentro das escolas, e
me convidaram para os encontros das instituições que
aconteciam uma vez no mês. Apresentamos o projeto ‘É sério, vamos brincar?’ num desses encontros, fui
convidada a fazer algumas mobilizações e participei do
projeto A Cor da Cultura em alguns estados”.
Elena Figueiredo conhece bem a programação: “O canal
tem programas excelentes, de alto nível, que revelam que

Livro:

Tens um livro que não lês,
Tens uma flor que desfolhas;
Tens um coração aos pés
E para ele não olhas.
(Quadras ao Gosto Popular)
www.dominiopublico.gov.br

Laço de Fita

Tente este trava-língua:
Não sei se é fato ou se é fita,
Não sei se é fita ou fato.
O fato é que você me fita
E fita mesmo de fato.

responde
Precisamos mesmo intensificar a programação sobre essa temática. Por hora sugerimos
o Globo Educação (Escola Gaspar Vianna)
que fala sobre projetos educativos ligados
à crianças com condutas típicas. Além deste
produto, estrearemos ainda em 2010 uma série de interprogramas realizados em parceria
com a Universidade Metodista de São Paulo
(Quer Saber?) falando sobre portadores de
deficiência e dicas para viver um dia-a-dia
mais saudável e prazeroso.

os bons profissionais e os professores que são convidados para a elaboração dos programas se dedicam para fazer o melhor”. “O que mais
me chama a atenção é o compromisso ético e a formação da cidadania, além de programas como Livros Animados, Globo Ecologia,
Viva Legal, Sala de Notícias, Madeleine e Um Pé de Quê?”.
Ela sempre busca na grade temas voltados para a leitura, ética,
sexualidade, respeito e sobre as ações afirmativas do projeto A
Cor da Cultura. Os critérios para a escolha são o conteúdo dos
programas e a facilidade da comunicação imediata. “Fazemos um
planejamento compartilhado com todos os envolvidos com a ação.
O objetivo é atingir o público-alvo nos seus interesses e qualificar
mais a formação ética dos nossos alunos”, diz a professora. “Toda
a escola já assistiu a pelo menos uma série do Canal Futura. Recentemente, trabalhei com Heróis de Todo Mundo com os professores para a preparação do Recreio Legal, que tem como tema:
Brasil Rumo à África.”
Elena Figueiredo afirma que, através dos debates e dos trabalhos,
é possível observar ações e atitudes mais respeitosas a partir do
conhecimento. E acrescenta: “Acho que o livro animado Menina
Bonita de Laço de Fita promoveu uma autoestima muito forte
nas meninas negras”.
Professora itinerante, trabalhando com crianças e jovens com deficiência intelectual, Elena Figueiredo identifica a existência de um preconceito muito forte contra esses alunos. Por isso, sugere ao Canal
Futura programas com foco no deficiente intelectual.
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Escola Municipal Aristeu Camargo
Endereço: Rua Carlos Ribeiro, s/n – Centro – Caseara – TO Focos de atuação: Ensino formal,
infância e juventude | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Escola Municipal Amazílio de Souza Ribeiro
Endereço: Rua Geraldo Alvarenga – Centro – Marianópolis do Tocantins – TO
Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal Benedito Ottoni
Focos de atuação: Alfabetização e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Escola Municipal Branca de Neve
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco – lote 10 – quadra 43 – Caseara – TO
Telefone: (63) 3379-1281 Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal Cervantes
Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Escola Municipal Alina de Brito
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 4450 – Curicica – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22775-114
Telefones: (21) 2441-2113 / (21) 2441-2825 E-mail: emalina@rio.rj.gov.br
Foco de atuação: Educacional | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Escola Municipal Bárbara Ottoni
Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Escola Municipal Crispim Pereira de Alencar
Endereço: Rua 7 com 1ª Avenida – quadra 25 – lote 7 – Taquarussu do Porto – TO
Telefone: (63) 3554-1412 E-mail: emcrispimpa@yahoo.com.br
Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Escola Municipal Aleijadinho
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Escola Municipal A. Balko
Endereço: Rua Brilhante, s/n – Biquinha – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefone: (94) 3433-2397 E-mail: pmteducacao@hotmail.com Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude | Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento
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Escola Marista Santa Maria
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1217 – Santa Maria – RS – CEP: 97001-970
Telefone: (55) 3222-2232 E-mail: santamaria@maristas.org.br
Na Internet: www.marista.org.br/marista-santa-maria/D16/ Foco de atuação: Educacional
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Escola Marieta Cals
Endereço: Rua Valparaiso, 160 – Conjunto Palmeiras – Fortaleza – CE – CEP: 60870-440
Focos de atuação: Educação formal, juventude, infância, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Escola Municipal de Tempo integral Santa Bárbara
Endereço: Rua 7 – APM L – 5ª etapa – Setor Santa Bárbara – Palmas – TO
Telefone: (63) 3218-5610 E-mail: santabarbara@integral.br
Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Escola Municipal G. Angelo Pereira
Endereço: Avenida Amazonas, s/n – Biquinha – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefone: (94) 3433-1988 E-mail: pmteducacao@hotmail.com
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento
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Escola Municipal Elpídio dos Santos
Telefones: (21) 2720-2652 / (21) 3703-7538
Focos de atuação: Alfabetização, educação complementar e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Especial:
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Escola Municipal Elcione Barbalho
Endereço: Rua Tucurui, 1 – Bairro das Flores – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefone: (94) 3433-1591 Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento

O cuidado especial com a linguagem utilizada e
com as imagens dos programas do Canal Futura foi
o que chamou a atenção de Alzenir Araújo Santos,
professora da Escola Municipal Henrique Castriciano, de Natal, no Rio Grande do Norte.
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Escola Municipal Donato de Andrade
Endereço: Avenida Minas Gerais, 20 – quadra 102 – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefone: (94) 3433-3528 E-mail: pmteducacao@hotmail.com
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento
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educação complementar, educação formal, gênero e geração de renda
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Escola Municipal Henrique Castriciano
Endereço: Rua Décio Fonseca, 633 – Rocas – Natal – RN – CEP: 59010-370
Telefone: (84) 3232-4791 Na internet: emhenriquecastriciano.blogspot.com
Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Lendo, Vendo e Fazendo Arte
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Escola Municipal Djalma Maranhão
Endereço: Rua Santa Cristina, s/n – Felipe Camarão – Natal – RN - CEP: 59072-150
Telefone: (84) 3232-4783 Focos de atuação: Alfabetização de jovens e adultos, arte e cultura,
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Escola Municipal Denise Tavares
Telefone: (71) 3621-2287
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Chávena de Chá
Diz o conto que um professor de filosofia
foi ter com um mestre zen, Nan-In, e fezlhe perguntas sobre Deus, o nirvana, meditação e muitas outras coisas. O mestre
ouviu-o em silêncio e depois disse.
- Pareces cansado. Escalaste esta alta montanha, vieste de um lugar longínquo. Deixame primeiro servir-te uma chávena de chá.
O mestre fez o chá. Repleto de perguntas, o
professor esperou. Quando o mestre serviu o chá
encheu a chávena do seu visitante e continuou a
enche-la. A chávena transbordou e o chá começou a
cair do pires até que o seu visitante gritou:
- Para. Não vês que o pires está cheio?
- É exatamente assim que te encontras. A tua mente está
tão cheia de perguntas que mesmo que eu responda não tens nenhum
espaço para a resposta. Sai, esvazia a chávena e depois volta.

Alzenir trabalha na Biblioteca e acredita tanto no
uso de produtos de TV no trabalho educacional
que passou a gravar os programas para a escola:
“Os temas abrangem grande parte do currículo
escolar para qualquer idade e/ou ano. Além disso, a duração dos programas é excelente, não
cansa o público. O Futura tem programas que podem ser trabalhados em todos os segmentos da
comunidade escolar”. Procurando sempre temas
como literatura infantil, saúde, relacionamentos,
animais, língua portuguesa, folclore e cultura, Alzenir fez uma lista de seus programas preferidos
e utilizados em suas ações: Livros Animados,
Viva Legal, Teca na TV, Afinando a Língua,
Mundo da Leitura e Nota 10. Na hora de escolher, ela leva em conta a relevância do programa
para a proposta pedagógica da escola. “Quando
eu recebia a grade da programação, colava na
sala dos professores para que pudéssemos escolher juntos os programas a serem gravados, mas,
às vezes, como eu já conhecia as necessidades
da escola, eu gravava por iniciativa própria.”
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Interessada em inserir as novas tecnologias no cotidiano escolar
para incentivar e melhorar o desempenho dos alunos e na capacitação dos professores da Escola Henrique Castriciano, a professora
realizou algumas oficinas com os professores para mostrar como utilizar os programas, sempre como apoio aos projetos desenvolvidos
na escola e nas reuniões com os pais.

ficha

“Tivemos resultados muito positivos no incentivo à leitura; observamos
uma maior compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. Os professores começaram a se interessar pelo uso da tecnologia na sala de aula.
As reuniões com os pais ficaram mais interessantes, porque serviram para
ampliar os conceitos que eles já tinham sobre os assuntos abordados”,
conta Alzenir.
Os programas são exibidos na Sala de Vídeo, de acordo com uma agenda,
alcançando cerca de 400 pessoas.
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responde
Olá Azenir, convidamos você a assistir
a série Globo Educação, onde experiências positivas de instituições de ensino
de todo o Brasil são apresentadas. E sobre o pedido, uma nova série do Livros
Animados foi lançada dentro da segunda fase do projeto A Cor da Cultura.
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Azenir Araújo só sente falta de programas mais específicos para Matemática, apresentados de forma mais didática. Ela sugere ao Canal Futura
uma série de programas sobre disciplina escolar, com
experiências positivas de algumas escolas, e encerra com
um pedido e um oferecimento: “Também quero pedir que continuem
com o programa Livros Animados, se possível, procurando
valorizar autores da literatura infantil de todos os estados brasileiros. Eu
posso até indicar alguns autores do Rio Grande do Norte”.

ficha

Ela explica que, logo no início do trabalho com os programas, foi realizada
uma grande oficina com a presença da coordenadora do Canal Futura, de
pessoas de outras escolas da comunidade, pais e professores da Henrique
Castriciano. “Foi um começo marcante”, diz Alzenir Araújo. “Depois também realizamos um lindo trabalho com um dos vídeos do programa Livros
Animados: Maria Teresa, do escritor Roger Mello. Ele veio conferir na
própria escola. Este trabalho foi divulgado para outras escolas.”

Escola Municipal Izaura Mendes
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Escola Municipal João Teixeira Filho
Endereço: Povoado Café da Roça – Pium – TO
Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Escola Municipal José Alves de Assis
Endereço: Avenida 2 – s/n – Vila Nova – Pindorama do Tocantins – TO
Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal José Duarte Magalhães
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Escola Municipal Kalil a Kalil
Endereço: Rua Pedro Candido Bitencurt, s/n – Stamd – Bagé – RS – CEP: 96425-200
Telefone: (53) 3247-5760 Focos de atuação: Alfabetização, arte e cultura, incentivo à leitura,
educação formal, educação inclusiva, meio ambiente, música, relações de consumo, saúde e prevenção,
segurança alimentar e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal Laudímia Trotta
Focos de atuação: Alfabetização e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Escola Municipal Padre Dehon
Focos de atuação: Alfabetização e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Escola Municipal Nossa Senhora das Graças
Endereço: Rua Padre Mário, 211 – Colônia Antônio Aleixo – Manaus – AM – CEP: 69008-120
Focos de atuação: Arte e cultura e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Escola Municipal Maria Gontijo
Endereço: Rua Donato Andrade, 35 – Vila da Paz – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
E-mail: pmteducacao@hotmail.com
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento
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Escola Municipal Madrid
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Escola Municipal Lili Benchimol
Endereço: Rua Padre Mário, 26 – Colônia Antônio Aleixo – Manaus – AM – CEP: 69008-120
Foco de atuação: Alfabetização
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Escola Municipal Padre Germano
Endereço: Rua General Male, 1115 – Centro – Tiaraju – RS – CEP: 96460-000
Telefone: (53) 3247-5764
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Escola Municipal Paulino Custódio de Resende
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal Professora Amélia Ferreira
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal Professora Aurelina Dias Cavalcante
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal Professora Margarida Rosa M. Galvo
Telefone: (21) 3719-6582
Focos de atuação: Alfabetização, educação complementar, educação formal e música
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Municipal República Argentina
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Escola Municipal Violeta de Matos Areosa
Endereço: Rua Alberto Campainha, 2 – Colônia Antônio Aleixo – Manaus – AM – CEP: 69008-120
Focos de atuação: Arte e cultura e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Escola Rebouças Macambira
Endereço: Travessa Cariús, 200 – Jardim Guanabara – Fortaleza – CE – CEP: 60346-280
Telefone: (85) 3284-3717
Focos de atuação: Educação formal, juventude, infância, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Escola Rural do Bonfim
Telefone: (24) 2236-0202
Focos de atuação: Educação complementar e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Escola Municipal São Sebastião
Endereço: Fazenda Canjica – Zona Rural – Arraias – TO
Focos de atuação: Ensino formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Escola Pró-Mulher de Tucumã
Endereço: Avenida Jasmim do Cerrado, s/n – Monte Castelo – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefone: (94) 3433-1579 E-mail: pmteducacao@hotmail.com
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento

Escola Técnica de Saúde de Blumenau
Endereço: Rua XV de Novembro, 55 – 2º andar – Centro – Blumenau – SC – CEP: 89010-001
Telefone: (47) 3322-4271 E-mail: ets@blumenau.sc.gov.br
Focos de atuação: Ensino técnico e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde
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Escola Municipal Samuel Nava
Endereço: Avenida do Ouro, s/n – Rodoviário – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefone: (94) 3433-1571 E-mail: samuelnava@hotmail.com
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento
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Escola Municipal Salgado Filho
Telefone: (21) 3707-3509
Focos de atuação: Alfabetização e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Escola Municipal Reverendo Martin Luther King
Focos de atuação: Alfabetização e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Escola Nilson Holanda
Endereço: Rua Viriato Ribeiro, 890 – Bela Vista – Fortaleza – CE – CEP: 60442-640
Telefone: (85) 3433-2892
Focos de atuação: Educação formal, juventude, infância, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Escola Tomé Gomes
Endereço: Rua Gonçalo Soares, 431 – Centro – Paramoti – CE
Focos de atuação: Educação formal, juventude, infância, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Daniel sugere ao Futura a produção
de mais séries sobre assuntos filosóficos, contribuindo
para desmitificar a Filosofia.
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Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta
Endereço: Rua F5, 506 – Setor F – Alta Floresta – MT – CEP: 78580-000
Telefones: (66) 3521-1670 / (66) 3521-3198
E-mail: ersaf@ses.mt.gov.br Na Internet: www.saude.mt.gov.br
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Adoramos esse tema, Daniel! Você pode
encontrar mais sobre isso no especial
apresentado por Viviane Mosé: Ser ou Não
Ser?.

Ele sempre acompanhou o Canal Futura e foi por acaso que descobriu
que poderia baixar programas pelo
Futuratec. Busca temas variados
na grade, mas gosta do Passagem
Para... e da série Ética. Por acreditar que alguns programas podem
aproximar o aluno de um conhecimento mais efetivo e proporcionar

aulas diferentes das tradicionais,
ele usou o Futuratec para baixar
a série sobre ética. Por enquanto,
usou o primeiro episódio numa turma de 7ª série com 18 alunos, mas
pretende utilizar os outros episódios. Ele acredita que a exibição
do programa colaborou no entendimento do tema.
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Daniel Donato Piasecki é professor de
Filosofia de 5ª a 8ª séries na Escola
Vicentina Santa Ana, em Laranjeiras
do Sul, no Paraná.
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Escola Vicentina Santa Ana
Endereço: Rua Santana, 970 – Centro – Laranjeiras do Sul – PR – CEP: 85301-200
Telefone: (42) 3635-1468
Foco de atuação: Educação
Usuário Futuratec: Daniel Donato Piasecki
Profissão: Professor

Escritório Regional de Saúde de Cuiabá
Endereço: Rua Baltazar Navarros, 94 – Bandeirantes – Cuiabá – MT – CEP: 78010-130
Telefones: (65) 3324-1082 / (65) 3624-6621
E-mail: ersbc@ses.mt.gov.br Na Internet: www.saude.mt.gov.br
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis
Endereço: Avenida Sotero Silva, 587 – Vila Aurora – Rondonópolis – MT – CEP: 78740-090
Telefones: (66) 3422-4569 / (66) 3422-0293
E-mail: ersroo@ses.mt.gov.br Na Internet: www.saude.mt.gov.br
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Escritório Regional de Saúde de Sinop
Endereço: Rua Dirson José Martine, 1654 – Setor Industrial – Sinop – MT – CEP: 78550-000
Telefone: (66) 3531-5289
E-mail: erss@ses.mt.gov.br Na Internet: www.saude.mt.gov.br
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra
Endereço: Rua Júlia Martines Benevides, 73E – Centro – Tangará da Serra – MT – CEP: 78300-000
Telefones: (65) 3326-1027 / (65) 3326-4937
E-mail: ersts@ses.mt.gov.br Na Internet: www.saude.mt.gov.br
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Espaço Cidadão de Arte e Educação - ECAE
Endereço: Travessa Getúlio Vargas, 50 – Colônia Antônio Aleixo – Manaus – AM – CEP: 69008-001
Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração Futura, Maleta Toda Beleza e Assistir Futura Sky
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Alimentos:

Quando vemos, sentimos o cheiro ou imaginamos
um alimento, nosso cérebro envia informações para
o tubo digestivo se preparar para receber os alimentos e iniciar a digestão. O barulho que escutamos é
provocado pelo estômago e o intestino delgado, que
passam a se contrair e relaxar várias vezes, no chamado movimento peristáltico. Esse movimento provoca a agitação dos gases e líquidos contidos em seu
interior, resultando no “ronco” do estômago.
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A parceria com o Futura surgiu em 2003, quando a Mobilização Comunitária do Canal realizou duas vezes capacitação da equipe do
Espaço Compartilharte. Desse contato, nasceu a peça teatral O micróbio sem família, baseada na programação do Canal Futura, produzida e filmada pela equipe do Espaço.
Em 2004, o Canal Futura veiculou na programação a série de vinhetas
e vídeos Inventei, Deu Nisso, produzida nas oficinas de construção
de brinquedos do Espaço. Alguns jovens participaram dos encontros
do projeto Geração Futura, promovido pelo Canal.
Em 2005 e 2006, a parceria continuou no projeto Trilheiros, promovendo um maior conhecimento e valorização do entorno por parte dos jo-

lidade dos programas do Futura permitem o uso deles
no trabalho educacional.

Em 2007/2008 foi a vez do projeto Maleta Meio Ambiente, que enriqueceu o trabalho de educação ambiental desenvolvido pelo Espaço Compartilharte, nas
três escolas da rede pública localizadas na Estrada das
Canoas e no Centro de Referência em Educação e Desenvolvimento Sustentável. Através da realização de
projetos específicos com o uso do material, a equipe
responsável acredita ter aumentado as possibilidades
de sensibilização e construção de conhecimento e reflexão sobre a importância da conservação do bioma da
Mata Atlântica na região.

As séries Um Pé de Quê? e Globo Ciência serviram
como ponto de partida para o desenvolvimento de uma
pesquisa com crianças entre 9 e 12 anos, que culminou
na construção de um pomar na Escola Municipal José
Duarte de Magalhães. Já no Colégio Estadual Fany
Niskier, o uso das séries Nota 10 e Globo Ecologia
ajudaram na implementação da coleta seletiva de lixo.
Com a rede de empreendedores sociais locais, a série
Feito à Mão foi utilizada pelos educadores do Espaço
Compartilharte para fortalecer o circuito de serviços
de artesanato, gastronomia e turismo ecológico de Canoas. E, dentro do próprio Centro de Referência, um
cineclube levou a programação do Futura e debates
para a comunidade.

Mariana de Castro Moreira, secretária executiva do
Espaço Compartilharte, diz que a qualidade e a atua-
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Você pode aproveitar as sobras de papel de revista e
fazer um belo colar! Para isso vai precisar de:
• papéis coloridos usados
• régua
• lápis
• tesoura
• cola branca
• linha ou fio de nylon
• agulha grande
Desenhe com o lápis triângulos de aproximadamente
3cm de base e pelo menos 6cm de altura.
Corte os triângulos de papel. Para fazer um colar curto,
você precisa de 15 triângulos.
Enrole cada triângulo utilizando a agulha como apoio.
Cole a ponta do triângulo com cola branca e retire a
agulha.
Depois de prontas, junte-as com uma linha ou fio de
nylon.

O Espaço Compartilharte é uma associação criada em 1991 por
um grupo de militantes em movimentos sociais em Canoas, área
rural de Teresópolis, na região serrana do Rio, com o objetivo de
resgatar e viabilizar o desenvolvimento das potencialidades dos
moradores locais. Localizado dentro da Mata Atlântica, na confluência do Parque Estadual dos Três Picos, da Área de Proteção Ambiental do Jacarandá e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
o Espaço Compartilharte promove oficinas educativas e culturais
de intercâmbio e promoção da cidadania, saúde e meio ambiente;
produção artística artesanal com materiais reciclados e
culinária alternativa, com industrialização caseira de alimentos. Hoje, a associação atua em todo o município de Teresópolis
e, por meio de transferência de metodologia em Educação em Valores e Direitos Humanos, também está presente em outras cidades
fluminenses e em mais nove estados brasileiros.

vens atendidos pelo Espaço, que pesquisaram amplamente a região onde vivem em suas potências e fragilidades.
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Materiais
reciclados:
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Espaço Compartilharte
Endereço: Estrada Isaías Vidal, 9.100 – Canoas – Teresópolis – RJ – CEP: 25976-810
Telefones: (21) 2644-6177 / (21) 2644-6001
E-mail: secretariaexecutiva@espacocompartilharte.org.br
Na internet: www.espacocompartilharte.org.br
Foco de atuação: Contribuir para o desenvolvimento sustentável
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente e Trilheiros

Estação Conhecimento Tucumã
Endereço: Avenida Balata, 400 – Bairro das Flores – Tucumã – PA
Na Internet: jovensolharesdetucuma.blogspot.com
Focos de atuação: Educação complementar, esporte, arte e cultura,
empreendedorismo, desenvolvimento regional, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento

Estação Natureza Curitiba
Telefones: (41) 3381-7055 / (41) 3232-8091
E-mail: fernandap@boticario.com.br Na Internet: www.fundacaoboticario.org.br
Foco de atuação: Exposição permanente sobre biomas brasileiros
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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humanos, geração de renda, infância e meio ambiente
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda

e Beleza do Meu Lugar

Beleza

Procurando desenvolver práticas educativas
que contribuam para a formação integral do
homem, a Facos fez uma parceria com o Canal
Futura no projeto Maleta Democracia.
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Estruturar Cooperativa de Trabalho
Endereço: Rua Senador Correia, 48 – Laranjeiras – Rio de Janeiro
RJ – CEP: 22231-180 Focos de atuação: Arte e cultura, direitos
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Estação Natureza Pantanal
Endereço: Ladeira José Bonifácio, 111 – Porto Geral – Corumbá
MS – CEP: 79300-010 Telefone: (67) 3231-9100
E-mail: estacaopantanal@fundacaoboticario.org.br
Na Internet: www.fundacaoboticario.org.br
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

A Faculdade Cenecista de Osório – Facos,
fundada no início da década de 1980, é uma
instituição do Litoral Norte Gaúcho, com sede
em Osório. Além de cursos superiores, a Facos
promove, também, seminários, fóruns, congressos, simpósios, conferências e festivais,
estes abertos à comunidade.

A coordenadora do Curso de História da Facos,
professora Carmem Zeli de Vargas Gil, conta
que conheceu o trabalho do Canal Futura em relação à educação nos encontros com a ONG Trilha Cidadã, que desenvolvia o projeto Maleta
Democracia. “Como educadora fiquei muito
interessada no referido projeto, considerando a
importância de tais materiais para dinamizar o
espaço da sala de aula”, diz a professora.
Ela está convicta de que os produtos de TV podem ser usados para o trabalho educacional baseada nas experiências que vivenciou com seus
alunos estagiários nos ensinos fundamental e
médio nas escolas do litoral que utilizaram os
materiais da Maleta nas aulas de história.
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Faculdade Cenecista de Osório – FACOS
Endereço: Rua 24 de Maio, 141 – Centro – Osório – RS – CEP: 95520-000
Telefone: (51) 3663-1763 E-mail: facos@facos.edu.br / historia@facos.edu.br
Na internet: www.facos.edu.br Foco de atuação: Educação
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

A professora Carmem também usou o material
da Maleta Democracia nos cursos de Pedagogia, História e Direito da Facos: “Percebemos o envolvimento dos alunos nos debates
instigados pelos documentários. Outro aspecto a destacar diz respeito aos assuntos que
os documentários suscitam nos educadores,
ampliando pontos de vistas e reflexões para
além dos textos escritos, tão costumeiramente utilizados no ensino superior”.
A preocupação educativa dos programas
sobre temas de evidência social chamou a
atenção da professora Carmem, que passou
a acompanhar mais a programação. Sempre
procurando programas relacionados à história e à juventude, Carmem Gil utiliza muito
os documentários da Maleta Democracia.
Segundo ela, eles “provocam muitas reflexões
em salas de aula, pois apresentam diferentes pontos de vistas sobre os temas, são de
grande qualidade e possibilitam que a escola
tenha acesso a informações que são de difícil
acesso. Cito como exemplo o documentário
sobre o Egito, um tema tão trabalhado nas
escolas, porém, de forma muito tradicional. O
documentário possibilita conhecer situações
atuais do Egito e permite ao professor trabalhar a história no diálogo presente-passado”.

Egito:

A República Árabe do Egito
possui 70 milhões de habitantes, sendo que 84% são islâmicos. Quase toda a população
do país concentra-se ao longo
do Vale do Rio Nilo, em uma
área de aproximadamente um
trigésimo da área do país de
mais de um milhão de km².
Os primeiros registros da civilização egípcia datam de cerca
de seis mil anos atrás.
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Bichos:
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Osório, um centro de saúde mental convidado a participar do projeto pela Facos. “Fizeram algo fantástico sobre saúde mental a
partir de um dos programas.”

“Inicialmente, foi feita uma apresentação do
projeto Maleta Democracia. Os acadêmicos exploraram o material e passamos a assistir a alguns programas e a levantar possibilidades de utilização no planejamento das
aulas de História. A partir daí, começamos a
utilizar os documentários para tratar de temas específicos de história. Em especial os
documentários sobre o Egito e sobre preconceito. Sobre esses documentários destaco o
diálogo do passado com temas do presente
e a discussão do preconceito e da diversidade cultural para além das relações
étnico-raciais.”

O artista plástico Daniel Tomasi, que trabalha na Casa Aberta de Osório, explica que,
no trabalho com os programas da Maleta,
pediu aos usuários da Casa Aberta que relacionassem seus distúrbios psíquicos com
animais. O resultado foi que eles “botaram
seus bichos pra fora”, criando animais de
pano e desenhos. O resultado virou um filme.
E não ficou por aí: os usuários criaram uma
associação e passaram a trabalhar em oficinas de vídeos.

A professora também discutiu com os coordenadores de curso, incentivando o uso dos
documentários pelos diferentes cursos da
Facos. Quando necessário, pediu ajuda ao
Futura, que forneceu as maletas anteriores
e o projeto A Cor da Cultura.
Carmem Gil acompanha os desdobramentos
do projeto Maleta Democracia e ficou tocada com as atividades da Casa Aberta de

A palavra bicho é utilizada em várias
expressões como:
Virar bicho, que significa ficar furioso.
Ex.: Ela virou bicho quando descobriu
que o marido a traiu.
Também tem bicho (amigo),
bicho grilo, gírias muito comuns
na década de 70.

Encantada com os resultados da Casa
Aberta de Osório, a professora Carmem
Gil sugere ao Canal Futura continuar
primando pela qualidade e o caráter
educativo da programação, atendendo a
diferentes idades e oferecendo às instituições educacionais materiais raros e
que instigam o debate e a reflexão.
“Destacaria a preocupação com a cultura
popular, apresentando as comunidades e
o inusitado de ser brasileiro num país com
tantas desigualdades”, conclui.
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Cultural:

Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A
data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No
estado de São Paulo, um decreto estadual instituiu agosto como o mês do folclore.
Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e
crenças de um país. Segundo
a Carta do Folclore Brasileiro, aprovada pelo I Congresso Brasileiro de Folclore em
1951, “constituem fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo,
preservadas pela tradição
popular, ou pela imitação”.

Ela conta que analisou os materiais da Maleta e discutiu com os alunos do Curso de
História, apresentando a eles as possibilidades de uso dos vídeos nas aulas.

Faculdade de Educação da Bahia – FACED
Endereço: Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n – Canela – Salvador – BA
CEP: 40110-100 Telefone: (71) 3283-7272
E-mail: bonilla@ufba.br Na Internet: www.faced.ufba.br
Focos de atuação: Educação formal e ciência e tecnologia
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Federação de Umbanda e Candomblé – FEUC
Endereço: Rua São João de Deus, 109 – Rocas – Natal – RN – CEP: 59010-690
Telefone: (84)3222-9451 E-mail: azulmata@hotmail.com
Na internet: feucrn.blogspot.com Foco de atuação:
Resgate e valorização de comunidades de terreiros, negras, ciganas e indígenas
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente e Mojubá

Quilombolas:

Ekéde:

Cargo sacerdotal feminino de grande valor nos
Candomblés, correspondente ao do Ogã. Nas festas públicas, a Ekéde é quem recepciona
os Orixás incorporados, cuidando
de suas vestes, enxugando o suor do
rosto do Jaô, etc.

Quilombolas é o nome dado
aos escravos refugiados em
quilombos ou descendentes
de escravos negros cujos
antepassados no período da
escravidão fugiram dos engenhos de cana-de-açúcar,
das fazendas e pequenas
propriedades onde eram escravizados para formar pequenos vilarejos chamados
de quilombos.
Mais de duas mil comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro
mantêm-se vivas e atuantes,
lutando pelo direito de propriedade de suas terras consagrado pela Constituição
Federal desde 1988.

A Federação de Umbanda e Candomblé – FEUC, do Rio Grande do
Norte, realiza atividades de resgate, valorização e formação de
comunidades quilombolas e
de terreiro, ciganas e indígenas.
Presidida por Edilzenira de Paula
Cabral, a FEUC tornou-se parceira
do Canal Futura no projeto Maleta Meio Ambiente. “São materiais muito educativos e com muitas informações”, diz a Ekéde
Edilzenira.
Ela busca na grade temas como
meio ambiente, reciclagem, cidadania e tudo que tenha a ver com
as religiões de matriz africana.
Além de mostrar um maior entendimento da religião, a preocupação de Edilzenira é com a preserva-
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ção da natureza: “O planeta mãe é
importante para nós e precisamos
nos conscientizar de como devemos preservá-lo”.
O trabalho itinerante inclui palestras e exibição dos programas em
comunidades de terreiros, negras,
ciganas e indígenas. Mais de 150
pessoas já assistiram a programas
sobre ecologia, reciclagem, artesanato e à série Mojubá.
Edilzenira Cabral diz que “as pessoas ficam muito interessadas com
a forma como o Futura conseguiu
abranger a religião de matriz africana e sentem orgulho ao se identificar”. Ela pede mais documentários sobre o assunto e também
sobre a Jurema, que predomina
no Rio Grande do Norte.

Jurema:

Tradição
nordestina que se iniciou com
o uso da planta conhecida
como Jurema pelos tupis e
tapuias no Norte e no Nordeste do Brasil. Por meio de
cantos, danças, infusões,
cachimbos e dizeres sagrados, os índios se colocavam
em contato com seus antepassados e com outros seres do plano espiritual.
O sincretismo surgiu no período da escravidão, quando negros fugidos encontravam abrigo nas aldeias
indígenas e trocavam conhecimento religioso com
os índios.
O culto da Jurema também
possui influência do catolicismo popular. A Jurema é
considerada poderosa por
ter, nos tempos bíblicos,
escondido Jesus Cristo em
sua fuga para o Egito. Ao
entrar em contato com a
planta, Ele teria dado a ela
poderes diversos.

157

ficha

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras
na Agricultura do Estado de Roraima – FETAG
Endereço: Rua da Piscicultura, 688 - Santa Tereza – Boa Vista – PR – CEP: 69314-098
Telefone: (95)3627-5954 E-mail: gta.roraima@gmail.com
Na Internet: www.gta.org.br Focos de atuação: Agricultura,
meio ambiente, pesca, política e questões agrárias
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio

Ambiente

“Acredito que produtos de TV podem auxiliar muito no
trabalho educacional, pelo simples fato de tornar visual,
e mais próxima da realidade, as aulas teóricas que preparamos para nossos alunos”. Adriana Batista de Souza
Koide, professora do Centro Educacional de Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo.
“O trabalho educacional necessita de recursos diversificados para uma aprendizagem produtiva e significativa,
mas é de extrema importância que o educador utilize
adequadamente esses produtos. Os produtos de TV
trazem a vivência, a realidade ao aluno. A visualização
de imagens auxilia na reflexão entre teoria e prática”.
Thalia Fiorante de Oliveira e Alessandra Gasparino Lucatelli, professoras orientadoras do Centro Educacional
Sesi de Descalvado, São Paulo.
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FIESP/SESI
Endereço: Avenida Paulista, 1313 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 01311-200
Telefones: (11) 3528-2000 – grande São Paulo / 0800-55-1000 – outras localidades
E-mail: www.sesisp.org.br/home/2006/fale.asp Na Internet: www.sesisp.org.br
Focos de atuação: Educação, saúde, alimentação, sociocultural e esporte e lazer
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia, Maleta Saúde,
Nota 10, séries especiais para o Jornal Futura: Esporte
e atividade física (2008), Ensino superior tecnológico (2009)
e Saúde do trabalhador (2010) | Nº de escolas sesi: 215
Se você perguntar a um professor de uma unidade do
SESI-SP se ele acredita no uso de produtos de televisão
no trabalho educacional, provavelmente ele responderá
que sim. Os motivos são variados:

responde

“Eles aprendem e passam a aplicar o que aprenderam.
Eles até perguntam quando terão aula com vídeo novamente e qual será o assunto”. - Maria Barbosa Reis Veríssimo, Coordenadora Pedagógica do Programa de Alfabetização Intensiva (PAI) do Centro Educacional Sesi de
Engenheiro Goulart, São Paulo.
Algumas experiências foram descritas pelos professores:

Prezadas Thalia e
Alessandra, fiquem
tranquilas
porque
o trabalho com as
Maletas continuará.
Professoras Valéria,
Flávia e Dalva, o pedido de vocês pode
ser verificado na série Globo Educação.
E cara professora
Adriana, adoramos
sua sugestão.

Dinheiro:

No Brasil, os primeiros bilhetes de banco, precursores das
cédulas atuais, foram
lançados pelo Banco
do Brasil, em 1810. Tinham seu valor preenchido à mão, tal como,
hoje, fazemos com os
cheques.

- Na unidade de Suzano, São Paulo, os resultados apareceram na roda de conversas para aprofundamento do conteúdo e verificação do entendimento depois das exibições
da série Por que Democracia?
- No Centro Educacional do SESI em Jundiaí, SP, depois
de assistirem ao programa Por que Democracia? - Por
Favor, Vote em Mim, os alunos aplicaram os conhecimentos na eleição de monitores de sala: fizeram campanha
eleitoral escrita e em vídeo, com debate entre os candidatos, e a eleição formal. Segundo as professoras, a reflexão sobre campanha eleitoral foi bastante satisfatória

Eleição:

Eleição é a escolha,
por meio de votos, de
pessoa para ocupar
um cargo, público ou
privado (ex.: eleição
presidencial).

no que diz respeito aos aspectos éticos. Elas destacam a mudança do ponto de vista dos alunos em
relação à compra de votos.
- Na Escola de Engenheiro Goulart, São Paulo,
os alunos perguntam quando terão aula com vídeo novamente e qual será o assunto. Segundo
a professora, os alunos da 5ª série perceberam
a importância de trabalhar a moral e os valores,
respeitando a si próprios e ao outro, depois de assistirem à série Ética. Em Santa Bárbara d’Oeste,
a aceitação dos alunos foi muito boa, pois a atratividade e a contextualização do assunto facilitavam a compreensão do conteúdo a ser ensinado.
- Em Americana-SP, vários professores do SESI
trabalharam com programas do Canal Futura.
Mêncio Mafra Toledo usou os programas sobre
ética e tabagismo e promoveu um debate sobre
os temas, constatando divergências entre os alunos sobre se devolveriam ou não a maleta de dinheiro encontrada pelo personagem. O assunto
foi discutido na procura de um consenso sobre o
significado de ética na vida de cada um de nós.
No segundo tema ficou claro aos alunos o quanto o jovem é vítima das companhias de cigarro.
Foram discutidas a prevenção e as possíveis soluções. Mariana Gusmão Arnosti da Costa também
trabalhou com Ética: “Foi uma discussão muito
interessante, pois o vídeo é muito bom. Os alunos
relacionaram ética a respeito ao próximo”.
- Os programas da Maleta Saúde também foram
usados por vários professores do SESI de Americana. A professora Heloisa Joceli Peres Granato
trabalhou os temas obesidade e diabetes, complementando o estudo sobre alimentos. “Fizemos
pesquisa em rótulos de embalagens, organizamos
revistas e cardápios com alimentos saudáveis e
interpretamos textos sobre obesidade e diabetes,
inclusive e principalmente em crianças.” Nicola

Marino diz que a programação é diversificada e de
boa qualidade: “É preciso manter esse trabalho e
seria interessante trabalhar conceitos mais específicos de cada disciplina”. Na mesma unidade de
Americana, Andréa Mache da Costa reforça que
“o Canal Futura tem muito a oferecer na aquisição
da aprendizagem e na disponibilização de materiais para a escola, e como educadores temos o
prazer de usufruir desse recurso”.
A decisão sobre o uso dos programas é sempre
tomada em grupo. Os professores levam em consideração alguns objetivos:
- O conteúdo significante dos programas dentro
do tema a ser trabalhado.
- A proximidade com a realidade dos alunos.
- Conscientização para uma vida melhor.
- Desenvolver múltiplas atitudes e valores, com o
intuito de tornar o aluno um ser mais participativo
na sociedade em que vive.
Alguns pedidos foram deixados pelos professores:
Thalia Fiorante e Alessandra Lucatelli, da Escola SESI
de Descalvado, pedem a continuação do bom

trabalho realizado com os documentários organizados nas Maletas.
Valéria Tartare, Flávia Bardi e Dalva Soares da
Costa, da Escola SESI de Jundiaí, sentem falta na
programação de assuntos como o com-

portamento do aluno no convívio
escolar, trabalhando sua conscientização, dis-

cutindo questões de cidadania.

Adriana Batista de Souza Koide, do Centro Educacional de Santa Bárbara d’Oeste, SP, sugere

mais programas que conscientizem
as pessoas sobre a importância dos
verbos ver, ouvir, ler, aprender e,
principalmente, compreender.
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FIRJAN/SESI/SENAI
Endereço: Avenida Graça Aranha, 1 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20030-002
Telefone: 0800-0231-231 E-mail: www.firjan.org.br/main.jsp?lumChannelId=40288
0811F3D2512011F3DAAA6421AB3 (fale conosco no site da FIRJAN) Na Internet:
www.firjan.org.br Focos de atuação: SESI – educação, saúde, alimentação, esporte e lazer, sociocultural; SENAI – educação profissional | Projeto desenvolvido com
o Futura: Maleta Democracia, Maleta Saúde, Projeto Cidadania,
Prêmio SESI Cidadania | Nº de escolas sesi: 17 / SENAI: 28

políticas públicas, juventude e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Filhos do Mangue de Aracati
Na Internet: filhosdomanguedearacati.blogspot.com
Focos de atuação: Desenvolvimento regional, direitos humanos,

“A linguagem audiovisual abre diferentes
possibilidades e oportunidades educacionais
e possibilita a formação de um sujeito crítico,
criativo e reflexivo”.
“Porque são dinâmicos, didáticos, facilitam a
interatividade e são motivacionais para trabalhar com assuntos relacionados à Educação”.

Democracia

“Facilitador da aprendizagem”.
“Eles agregam conhecimento. E fundamentalmente porque estimulam a percepção visual,
auditiva com uma linguagem de fácil acesso”.

ficha

Fiocruz Amazônia - Instituto Leônidas e Maria Deane
Endereço: Rua Terezina, 476 – Adrianópolis – Manaus – AM
CEP: 69.057-070 Telefone: (92) 3621-2323
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

“Pela qualidade do material, temas interessantes para o trabalho com alunos e professores”.

Jovem:

O termo Jovem Guarda é empregado para definir um gênero
musical também conhecido
como iê-iê-iê, uma versão brasileira do rock internacional. É
importante lembrar que a partir
de 1950 já existia no Brasil um
mercado de consumidores e
fãs do rock’n’roll.
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“Porque utilizam recursos visuais bem elaborados e uma linguagem bem próxima da
realidade do público jovem, facilita a
compreensão”.
“Pois eles trabalham temas atuais, importantes de uma forma clara, objetiva e lúdica”.
Estas são algumas opiniões de professores

do SENAI e SESI do Rio de Janeiro a respeito
do uso de programas de televisão no trabalho
educacional.
Com escolas espalhadas em todo o estado, o
SENAI-RJ e o SESI-RJ, compartilham a programação com seus professores, que indicam pontos que chamam sua atenção: a diversidade de
assuntos, a qualidade dos programas exibidos,
a clareza na apresentação das informações, a
riqueza de temas como questões ambientais,
ética e cidadania e a preocupação em contribuir
na formação de alunos e professores.
A escolha dos programas para exibição é sempre feita em conjunto pelos professores de
cada escola. Os objetivos variam muito:
- identificar questões sobre determinado tema
e as suas implicações;
- complementar os assuntos trabalhados em
sala de aula e em grupos de estudos;
- enriquecer o processo de ensino e aprendizagem;
- ampliar os conhecimentos dos alunos;
- atender as necessidades pontuais do dia a
dia da escola;
- melhorar a qualidade das aulas;
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- promover uma conscientização para uma vida melhor;
- contribuir para a reflexão sobre o tema.
A lista de produtos usados nas escolas do SENAI-RJ e
SESI-RJ englobam, entre outros, programas contidos
nas Maletas Democracia, Saúde, Meio Ambiente,
e no Projeto A Cor da Cultura. Entre os nomes citados
pelos professores estão os programas e temas abaixo:
- Globo Ecologia
- Terra Paulista
- Ética
- Por que Democracia? filme Por Favor, Vote em Mim
- Globo Ciência - episódios A Cidade e a Vacina, Carlos Chagas e A
Cidade e o Envelhecimento
- Estação Saúde – episódio Diabetes
- Sala de Notícias
- Não É o Que Parece: episódio Viva a Diferença!
- Um Pé de Quê?
- Teca na TV
- Ação
- Obesidade Infantil
- Obesidade e Diabetes
- Infecções Alimentares
- Intoxicação
- Gravidez na Adolescência
- Planejamento Familiar
- Vacinação
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- na unidade SESI de São Gonçalo o trabalho com o Globo Ecologia gerou projetos de áreas afins.
- na unidade SESI, em Nova Iguaçu, o tema Cidadania levou os alunos a reverem conceitos, e os professores identificam mudança de comportamento e amadurecimento.

Os professores do SENAI deixam apenas dois pedidos para
o Canal Futura: os da unidade da Cinelândia, no centro do
Rio, querem programas com temas rela-

cionados à saúde mental. Os da Unidade
Os professores das Escolas SENAI-RJ e SESI-RJ têm de Vassouras, RJ, sugerem mais programas sobre tecnologia.
alguns pedidos a fazer ao Canal.
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Leila Cristina do Couto, do SESI de Duque
de Caxias, Rio de Janeiro, gostaria de
contar com outros materiais que acredita
são de alta qualidade para o desenvolvimento dos projetos escolares.
Os da Unidade de Resende, também no
Rio, pedem programas para as

atividades com adolescentes, bullying e uma programação voltada especificamente para o professor.

Entre os resultados observados pelos
professores estão:
- “A conscientização geral, que permite ver, ouvir e conhecer o que antes era distante.”
- “Mobilização das pessoas em refletir
mais sobre os temas abordados.”
- “Maior interesse e participação dos
alunos.”
- “Mudança de comportamento e amadurecimento.”
- “Revisão de conceitos pelos alunos.”

- no SENAI, na Agência de Formação Profissional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a exibição de programas
sobre reciclagem de lixo motivou um grupo de alunos a
criar músicas, buscar cooperativas para apresentar trabalhos e fazer um grande movimento dentro da unidade
para divulgar a importância da reciclagem.
- na escola do SENAI na Tijuca, também no Rio de Janeiro, os professores fizeram um trabalho de combate à dengue para conscientizar alunos, familiares e população no
entorno da Unidade. Cerca de mil pessoas, entre alunos de
aprendizagem industrial, cursos técnicos e de qualificação,
professores e moradores das redondezas, participaram
das atividades, que também incluíram palestras, dramatizações, redações, artesanato e pesquisa na comunidade,
em escolas do bairro, estação do metrô e feira-livre.

Alguns dos resultados foram relatados por professores:

C

responde
Caros colegas do SENAI: sobre o tema saúde mental, sugerimos o episódio sobre Nise
da Silveira, cientista retratada na série do Globo Ciência
de 2009, já disponível no Futuratec. Temas como tecnologia, em geral, também podem
ser encontrados nessa série
que fazemos em conjunto com
a Globo. Desde os episódios
sobre inovação tecnológica,
de 2008, passando pela biografia de grandes cientistas
nacionais e internacionais,
em 2009 e 2010!
Prezados professores do SESI,
a sugestão sobre o tema
bullying está anotada e considerada. Convidamos vocês
para assistirem a série Globo
Educação. Acreditamos que
esses programas sejam de
grande utilização, pois abordam atividades do universo
do professor.

Tijuca:

A Floresta da Tijuca ou Parque Nacional da Tijuca
no Rio de Janeiro, é a maior floresta artificial do
mundo e também a maior em área urbana. Compõese de 3 grandes conjuntos de matas separados por
eixos rodoviários que lhe permitem acesso fácil e
rápido a partir de vários bairros com que faz fronteira. Com muitos pequenos animais vivendo livremente em área de mata fechada, possui rios, quedas d’água, lagos, mirantes, pontos de parada com
mesas e play-grounds, etc.

Bullying:

Você sabia que o termo bullying
engloba todas as formas de atitudes agressivas intencionais
e repetidas que ocorrem sem
motivação aparente praticados
por um ou mais estudantes
contra outro?
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e adolescentes em situação de risco social.
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir

Sociedade civil:

ficha

Fondation Terre des Hommes
Endereço: Avenida General Justo, 275 – sala 317 – bloco B – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20021-130 Telefones: (21) 2240-2318 /
(21) 2240-0281 E-mail: rederiocrianca@rederiocrianca.org.br
Na Internet: www.rederiocrianca.org.br
Foco de atuação: Desenvolvimento de ações junto a crianças

Sociedade civil se refere à totalidade das organizações e
instituições cívicas voluntárias
que formam a base de uma
sociedade em funcionamento, por oposição às estruturas
apoiadas pela força de um estado (independentemente de
seu sistema político).

Futura Sky
Meio Ambiente:

ficha

Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto
Foco de atuação: Grupos ou movimentos étnicos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

No dia 5 de junho comemorase o Dia do Meio Ambiente.
A criação da data foi em 1972,
em virtude de um encontro promovido pela ONU (Organização
das Nações Unidas), a fim de
tratar assuntos ambientais,
que englobam o planeta , mais
conhecido como conferência
das Nações Unidas.

O Fórum Social de Taipu é uma articulação
da sociedade civil do pequeno município de Taipu, a 47 quilômetros de Natal.
A entidade trabalha na formação de educadores e jovens em educação ambiental
e consciência cidadã em toda a região do
Mato Grande, uma área que engloba 12 municípios do Rio Grande do Norte.
Francisco Canindé, assessor do Fórum Social,
conta que conheceu o trabalho do Futura
através de reuniões com a mobilizadora do
canal nessa região. Desse contato surgiu
uma parceria no projeto Maleta Meio
Ambiente. Ele acredita que os produtos de
TV podem apresentar bons resultados no trabalho educacional e procura sempre temas ligados ao meio ambiente, educação e saúde.
Um de seus preferidos é o Um Pé de Quê?

ficha

Fórum Social de Taipu
Endereço: Rua Otávio Praxedes do Amaral, 83 – Centro – Taipu – RN – CEP: 59565-000
Telefone: (84) 3264-5249 E-mail: fcn.educacao@hotmail.com
Foco de atuação: Educação ambiental
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

A escolha dos programas é feita a partir
de discussões com o Fórum de Desenvolvimento de Políticas Públicas de Taipu e
com o grupo de educadores ambientais.
Após a exibição dos programas da Maleta Meio Ambiente para vários grupos,
Francisco Canindé percebe um maior
compromisso dos adolescentes e crianças com a defesa do meio ambiente, com
a cidadania e com a conscientização política.
Canindé aproveita a oportunidade para
sugerir ao Canal Futura que promova reuniões com os monitores das maletas para
troca de experiências e que patrocine
grupos de adolescentes em vulnerabilidade social em ações socioeducativas e
esportivas.

responde
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Caro Francisco, as equipes responsáveis pelo projeto Maleta
realizam workshops semestrais
reunindo representantes das
diferentes instituições envolvidas para troca de experiências,
planejamento e aprofundamento do material, em algumas capitais brasileiras. Nas demais
regiões, o acompanhamento é
feito através de visitas periódicas, além de monitoramento
via web e telefone.
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Ambiente

ficha

Fundação Casa – Unidade
de Internação Ribeirão Preto
Endereço: Rodovia Mário Donega – km 2 – s/n – Zona Rural – Ribeirão
Preto – SP – CEP: 14001-970 Telefones: (16) 3919-1010 / (16) 3919-1055
E-mail: drn@casa.sp.gov.br Na Internet: www.casa.sp.gov.br
Focos de atuação: Educação complementar, grupos ou movimentos
étnicos e juventude | Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta
Meio Ambiente e Assistir Futura Sky
Fundação Casa – Unidade de Internação Rio Pardo
Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 848 – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01030-001 Telefone: (11) 2927-9000
E-mail: loliveira@sp.gov.br Na Internet: www.casa.sp.gov.br
Foco de atuação: Educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Fundação Casa – Unidade de Internação Sertãozinho
Endereço: Rodovia Carlos Tonani – km 92 – Chácara Boa Vista Sertãozinho – SP – CEP: 14160-970 Telefones: (16) 3946-9090 / (16) 3946-9080
/ (16) 3946-9083 E-mail: uisertaozinho@casa.sp.gov.br
Na Internet: www.casa.sp.gov.br
Foco de atuação: Atendimento sócio educativo ao adolescente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha
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Sertão:

A Literatura de Cordel
é uma forma de poesia
popular, que começou
oralmente e depois
passou também a ser
impressa precariamente de forma rústica e
colocada para venda
pendurados em cordas
ou cordéis o que deu
origem ao nome, que
vem de Portugal, onde
havia a tradição de
pendurar folhetos em
barbantes. Os autores,
ou cordelistas, costumam recitar esses
versos de forma melodiosa e cadenciada,
acompanhados de viola, ou também, apenas
declamando.

A Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri
é uma organização não governamental criada em 1992,
com sede em Nova Olinda, no Ceará, com o objetivo de
promover a formação educacional de crianças e jovens
através de programas de Memória, Comunicação, Artes
e Turismo. A Fundação tornou-se uma escola de referência em educação, agindo para levar ao sertão um
mundo de cultura e cidadania.
Francisco Hélio de Souza Filho, o Helinho, membro do
conselho cultural, conheceu a programação do Futura
na própria Fundação: “Os trabalhos do Futura têm um
fundamento bem importante, que é a formação de crianças e jovens, através de conteúdos bem interessantes.
E o que me encanta mais ainda é que as crianças e os
jovens participam ativamente da programação”.
A Fundação se engajou no projeto da Maleta Democracia e passou a exibir os
programas em seu teatro, organizando
um círculo de conversa após cada
exibição, atingindo um público
de cerca de 400 jovens.
Todo o material da maleta
foi distribuído nos laboratórios de conteúdo, para
que toda a comunidade
tenha acesso.

ficha

pecuária, política, políticas públicas e questões agrárias
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio

ficha

Fundação Agroecológica do Nordeste Paraense – FANEP
Endereço: Avenida Presidente Medice, 756 – Centro – Capanema
PA – CEP: 68650-050 Telefone: (91) 3462-1098
E-mail: saba.gta@gmail.com Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Agricultura, direitos humanos, meio ambiente,

Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri
Endereço: Avenida Jeremias Pereira, 444 – Centro – Nova Olinda – CE
CEP: 63165-000 Telefones: (88) 3546-1333 / (88) 3546-8133
E-mail: helinhofcg@gmail.com Na internet: www.fundacaocasagrande.org.br
Foco de atuação: Formação educacional de crianças e jovens
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta TODA Beleza, Maleta Democracia e matérias para o Jornal Futura

Helinho aponta os resultados dessa ação: “As escolas
do município procuraram desenvolver mais debates na
sala de aula, debates sobre assuntos tão interessantes
como esse da democracia”.
Hoje, ele produz duas reportagens por mês para o Jornal Futura sobre a região do Cariri e sugere ao Canal
programas sobre brincadeiras infantis.

Brincadeiras
infantis.:

Uma das brincadeiras de
criança mais conhecida e
que permanece através de
gerações é a Ciranda. Consiste em formar uma roda
com as mãos dadas e girar
para um dos lados cantando:
Ciranda Cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
O Anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso dona Rosa
Entre dentro desta roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá-se embora
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Engenho Velho de Brotas – Salvador – BA – CEP: 40243620
Telefone: (71) 3176-0107 E-mail: cidade_mae@pms.ba.gov.br
Na Internet: www.iteia.org.br/cidademae
Focos de atuação: Audiovisual, políticas públicas, infância,
juventude, direitos humanos, violência e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Manaus – AM – CEP: 69083-231
Telefones: (92) 3638-3702 / (92) 3644-4869
E-mail: fdb@fdb.org.br Na Internet: www.fdb.org.br
Focos de atuação: Meio ambiente, ciência e tecnologia,
desenvolvimento regional, saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Fundação Djalma Batista
Endereço: Rua dos Crisântemos, 70 – conjunto Tiradentes – Aleixo

Gaia, Géia ou Gê, nome de
origem grega, significa deusa da Terra, mãe dos Titãs e
dos Ciclopes. É representada
como uma mulher gigantesca de formas bem pronunciadas.

ficha

Fundação Cidade Mãe
Endereço: Rua Aloísio de Carvalho Filho, s/n

Gaia:

A Fundação Gaia, parceira do Canal Futura
na Maleta Meio Ambiente, é um projeto de
caráter privado com foco em sustentabilidade, que se desenvolve a partir do município
de Garopaba, no sul de Santa Catarina. Tem
como objetivo criar um exemplo de ambiente amigável para a interação entre a espécie
humana e o todo: o Sistema Vivo – Gaia.
Sandra Severo, coordenadora de Educação Ambiental da ONG, acredita no uso de
programas de TV no trabalho educacional e
conta o que chama a atenção dela na grade do Futura: “O formato de cada programa,
que é diversificado: acadêmico/técnico; informativo e descontraído; atual e instigante;
além de demonstrar riqueza nas fontes de
consultas. As produções apresentam ótima
abordagem, na medida em que buscam fazer
diversas conexões que estimulam o pensar
crítico e o debate”.
Entre os programas usados nas ações da Fundação Gaia estão Globo Ecologia, Sala de
Notícias e Globo Ciência. Os temas mais
procurados são os pertinentes à atualidade:
energias limpas; consumo responsável; lixo
e reciclagem; aquecimento global; situação

ficha

SC – CEP: 88040-970
Telefone: (48) 3239-2121 E-mail: certi@certi.org.br
Na Internet: www.certi.org.br
Focos de atuação: Ciência e tecnologia e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Fundação Certi
Endereço: Campus Universitário UFSC – setor C – Florianópolis

Fundação Gaia/ Projeto Gaia Village
Endereço: Rodovia SC – 434 – km 9,2 – Povoado de Campo D´una – Garopaba – SC – caixa
postal 08 – CEP: 88495-000 Telefone: (48) 3354-0002 E-mail: projeto@gaia.org.br
Na internet: www.gaia.org.br / www.gaianarede.blogspot.com
Focos de atuação: Educação ambiental e sustentabilidade
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

das águas, florestas e desmatamento. Alguns vídeos são baixados pelo Futuratec
e disponibilizados para as escolas que não
possuem acesso à internet.
A Fundação Gaia/Gaia Village trabalha há
dez anos com as 24 escolas de Garopaba.
Nas reuniões de planejamento, os programas do Futura são sugeridos como fonte
importante de informação e conhecimento
para quem busca respostas para questões
ambientais que aparecem no cenário global
e que são reflexos de ações locais.
Sandra Severo explica que, considerando
cada projeto escolar, os professores têm liberdade para apresentar e discutir determinado programa que atenda às necessidades
do seu projeto, sempre buscando conexão
com a realidade local.
Nesse trabalho, a Maleta Meio Ambiente
circula por todas as escolas municipais, estaduais e particulares de Garopaba. Sandra estima que cerca de 3.500 alunos e 180 professores acessem sistematicamente os diversos
conteúdos que compõem o acervo da maleta.
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A exibição dos programas é sempre feita em
sala de aula, com posterior discussão orientada do tema. Sandra Severo aponta os resultados: “A forma didática e provocante dos programas instiga o senso de responsabilidade
dos alunos e professores. Os conhecimentos
adquiridos têm estimulado diversos grupos a
continuar com os processos de separação dos
resíduos sólidos na escola; organizar mutirões
de limpeza; fazer reconhecimento da situação
das nascentes de sua comunidade; realizar visitas à central de triagem de resíduos sólidos
e promover mutirões de plantios de essências
nativas da Mata Atlântica. Enfim, são ações
que demonstram senso crítico frente aos problemas e busca de soluções para a sustentabilidade do município”.

“Alunos da Escola Municipal Areias da Palhocinha, após apresentação e discussão
do programa sobre lixo (Sala de Notícias),
decidiram visitar a Central de Triagem e o
Pátio de Compostagem Municipal. Em sala
de aula, eles definiram que a melhor forma
de sensibilizar o público para a correta destinação dos resíduos domésticos seria montando uma minicentral de triagem. Utilizando madeiras e muita criatividade, os alunos
montaram duas esteiras para demonstrar o
processo de triagem dos resíduos sólidos.
Dessa forma, eles evidenciaram a maneira
ambientalmente correta de cada cidadão
colaborar, que é separar os resíduos na fonte, ou seja, não contaminar os recicláveis
com material orgânico”.

Os programas são utilizados como ferramenta de apoio a diversas outras atividades desenvolvidas ao longo do ano, no contexto dos
projetos ambientais escolares. As questões
relativas ao lixo e reciclagem, por exemplo,
estão no dia a dia dos alunos: todas as escolas
separam seus resíduos, destinando os recicláveis para a coleta seletiva. O lixo orgânico é
compostado no pátio das escolas, resultando
em húmus para as hortas escolares.

Sandra explica que, na prática, os alunos
mostraram que o ato de separar os resíduos
reduz o volume de rejeitos e custos de transporte para os aterros sanitários; facilita o
trabalho das pessoas envolvidas na triagem
dos materiais após coleta pública; aumenta
o valor dos recicláveis e gera renda. Quanto
ao material orgânico, ele é especialmente
nobre, pois ao transformar-se em compostohúmus pode ser usado na agricultura familiar, devolvendo fertilidade aos solos e produzindo alimentos saudáveis.

No final do ano, todos os projetos escolares
são apresentados publicamente, na praça
central de Garopaba. Sandra Severo conta
um exemplo dos resultados desse trabalho:
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Sandra Severo tem muitas sugestões para
o Canal Futura:

“1 – que a Maleta seja atualizada pelo menos uma
vez por ano, ou seja, que as instituições parceiras recebam novos materiais à medida que são incluídos na
grade da programação;

húmus:

Húmus ou humo é a matéria orgânica depositada no solo, resultante da decomposição de animais e
plantas mortas, ou de seus subprodutos. O húmus é um fertilizante natural.

2 – que a programação aborde ecossistemas costeiros e marinhos: ocupação da orla; lixo nos oceanos
e todas as agressões decorrentes à fauna marinha;
3 – agroecologia / alimentação orgânica / merenda
escolar saudável;

responde
Cara Sandra, agradecemos suas
sugestões! Seguem as respostas:
Fazemos uma nova maleta a medida em que a anterior é implementada e avaliada. É um trabalho muito
grande e precisamos ter noção
exata do retorno que está gerando
antes de iniciarmos um novo projeto. Sobre as atualizações, tentamos fazer isso via TV, avisando
aos usuários da maleta que novos
produtos entraram no ar ou estão
disponíveis no Futuratec para uso.
Sobre os temas nas sugestões 2 e
3 as últimas temporadas do Globo
Ecologia têm tocado em vários desses. Assim como a última temporada do Globo Educação.
Sobre os temas das outras sugestões, você tem razão! Podemos
abordar mais vezes no Futura. E
sobre a participação da sociedade
civil podemos usar bastante no Conexão Futura.

Bioarquitetura:

4 – construções sustentáveis; bioarquitetura
e tecnologias amigáveis associadas (telhado verde;
aquecedor solar; painel fotovoltaico; saneamento urbano com zona de raízes, etc.);

É a integração harmônica e consciente do ser humano com o meio
ambiente.

5 – uso de critérios e parâmetros socioambientais e
econômicos para construir de maneira ambientalmente responsável, criando prédios e cidades saudáveis;

A bioarquitetura busca construir
imóveis em harmonia com a natureza, com baixo impacto ambiental
e custos operacionais reduzidos.

6 – programas sobre a mobilidade urbana (como as
vias têm colaborado ou impedido o fluxo de pessoas?
As ciclovias; áreas de estacionamento; o transporte
coletivo e integrado);
7 – programas que mostrem o que aconteceu com os
jardins, praças, espaços verdes e áreas de lazer das
cidades. Como se dá a integração homem-natureza
nas cidades? Qual o sentimento de pertencer ao local? Onde nos conectamos com a essência da natureza ao cedermos todos os espaços para a construção
civil (a necessidade de morar do indivíduo versus a
necessidade de lazer e bem-estar coletivo)?
8 – a participação da sociedade civil organizada
nos conselhos de meio ambiente. Cidadania e
empoderamento.”
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direitos humanos, questões agrárias, agricultura e desenvolvimento local
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

ficha

Fundação O Boticário
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 225 – Batel – Curitiba – PR
CEP: 80240-340 Telefones: (41) 3340-2642 / (41) 3381-7055
Na Internet: www.fundacaoboticario.org.br
Foco de atuação: Conservação da natureza
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente
e Mudanças Climáticas – O Planeta Precisa de Você

ficha
ficha

ficha

Fundação Nacional da Saúde - FUNASA
Endereço: Rua Cândido Lopes, 208 – 8º andar – Curitiba – PR
CEP: 80020-060 Telefone: (41) 3310-8214
Na Internet: www.funasa.gov.br
Focos de atuação: Assistência social, saúde, políticas públicas,

ficha

Fundação Mineira de Educação e Cultura
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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ficha

empreendedorismo, juventude, assistência social, agricultura e ensino
técnico
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Saúde

ficha

São Leopoldo – RS – CEP: 93020-080
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Fundação Hospital Centenário
Endereço: Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 799 – Fião

Fundação Pró-Cerrado
Endereço: Avenida H, esquina com Rua 72 – Parque da Criança
Jardim Goiás – Goiânia – GO Telefone: (62) 3237-3000
E-mail: procerrado@fpc.org.br Na Internet: www.fpc.org.br
Focos de atuação: Desenvolvimento regional, meio ambiente,

Fundação Vitória Amazônia
Endereço: Rua Estrela Dalva, 146 – conjunto Morada do Sol – Aleixo – Manaus – AM – CEP: 69060-093 Telefones: (92) 3236-9182 / (92) 3642-4559
E-mail: durigan@fva.org.br / fabiano@fva.org.br
Foco de atuação: Meio ambiente | Projetos desenvolvidos com o
Futura: Maleta Meio Ambiente e Assistir Futura Sky
Fundação Viver, Produzir e Preservar – FVPP
Endereço: Rua Anchieta, 2092 – Perpétua Socorro – Centro – Altamira
PA – CEP: 68371-190 Telefones: (93) 3515-3013 / (93) 3515-2406
Focos de atuação: Agricultura, direitos humanos, meio ambiente,
pecuária, política, políticas públicas e questões agrárias
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio

Ambiente

Girassolidário – Agência de Notícias
em Defesa da Infância
Endereço: Rua 18 de Setembro, 83 – bloco B – Vila Carvalho – Campo Grande – MS – CEP: 79005-200 Telefones: (67) 3384-8400 / (67) 3384-0113
Na Internet: www.girassolidario.org.br Focos de atuação: Direitos humanos, comunicação social, infância, juventude e assistência social
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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e desenvolvimento regional
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta

Fundado em janeiro de 1993, o Grupo Cultural AfroReggae foi criado para transformar a realidade de jovens moradores de
favelas utilizando a educação, a arte e
a cultura como instrumentos de inserção
social. Para tal, possuem núcleos em cinco comunidades do Rio de Janeiro, com
ampla atuação na parte cultural, social,
tecnológica e esportiva.

ficha

Grupo Ambiental Natureza Viva – GRANAV
Endereço: Rua Rio Branco, 122 – Centro – Parintins – AM – CEP: 69151-210
Telefones: (92) 3533-1458 / (92) 3533-3743
Focos de atuação: Meio ambiente, empreendedorismo, juventude
Meio Ambiente

e Assistir Futura Sky

Parceiro do Futura de longa data, o AfroReggae participou amplamente da programação do Futura ao longo de sua existência.
Programas realizados em parceria, como o
Em Comum, serviram de material pedagógico para diversas instituições que atuam
com juventude. Contudo, foi em 2010 que

ficha

Arte e cultura, direitos humanos, educação complementar, educação inclusiva,
gênero, geração de renda, infância e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

ficha

Graúna – Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento
Endereço: Rua Amparo, 310 – Olinda – Recife – PE – CEP: 54245-070
Telefone: (81) 3439-5405 E-mail: grauna@myspace.com
Na Internet: onggrauna.blogspot.com Focos de atuação:

Grupo Cultural AfroReggae
Endereço: Avenida Marechal Câmara, 350 – 7º andar – sala 703 – Castelo
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20020-080 Telefones: (21) 2532-0171 / (21) 2532-0422 /
(21) 2532-7534 E-mail: contato@afroreggae.org.br / afroreggae@afroreggae.org.br
Na internet: www.afroreggae.org.br / www.twitter.com/afroreggae /
www.twitter.com/jjafroreggae Foco de atuação: Tirar jovens do narcotráfico através de atividades socioculturais | Projeto desenvolvido com o Futura: Sala Futura

uma proposta inovadora deu fôlego novo a
esta parceria já vitoriosa.
No mês de maio, o Grupo Cultural AfroReggae inaugurou, em Vigário Geral/RJ, um
projeto audacioso: o Centro Cultural Waly
Salomão. Aberto 24 horas por dia em uma
das principais favelas do Rio de Janeiro,
este espaço de 1.400m², tem o objetivo
de levar arte, cultura e conhecimento em
tempo integral não só para a comunidade
local, mas para toda a cidade. “Haverá uma
agenda intensa de programação, para trazer
pessoas de todos os cantos para cá. Uma
das metas do Centro Cultural Waly Salomão
é reunir, num só lugar, pessoas das mais diferentes partes da cidade”, explica o coor-

Favelas:

A origem do nome favela vem
da Guerra de Canudos. O povoado de Canudos, que desafiou
o Governo Federal, foi construído perto de um morro chamado
Favela, que era o nome de uma
planta de região.
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denador do núcleo do AfroReggae em Vigário
Geral, Vitor Onofre.

A programação do Futura está disponível para
download lá mesmo, através do Futuratec. O
acervo conta ainda com kits de projetos do Canal, como as maletas e A Cor da Cultura, que
levam materiais com conteúdos bem diversos.
Uma coletânea também foi preparada espe-

Cyber deriva da palavra inglesa
cybernetic (cibernético);
geralmente usa-se para designar algo que possui grande
concentração de tecnologia
avançada.

ficha
ficha

Grupo de hip-hop Atari Funkerz
Endereço: Avenida Bruxelas, 86 – 101 – fundos – Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21041-000 Telefone: (21) 3886-1325 E-mail: dmtek1@yahoo.com.br
Na Internet: www.fotolog.com.br/atarifunkerz Foco de atuação: Cultura aos jovens
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Grupo de Informática, Comunicação e Ação Local – GIRAL
Endereço: Rua Madre de Deus, 252 – 1º andar – Centro – Glória do Goitá – PE
CEP: 55620-000 Telefone: (81) 3658-1273 E-mail: giral@giral.org.br
Na internet: www.giral.org.br Focos de atuação: Comunicação como direito
humano e inclusão digital | Projetos desenvolvidos com o Futura:

Maleta Democracia e Maleta Meio Ambiente

Além do atendimento permanente de educadores, comunidade e do centro social do AfroReggae, o espaço também é palco de atividades
especiais, como rodas de conversas com convidados. Para ampliar o alcance das atividades
realizadas, os educadores do AfroReggae foram capacitados para o uso do material pela
equipe do Futura e passaram a realizar, duas
vezes por semana, oficinas com os programas
para crianças e jovens que frequentam o Centro. O próximo passo é divulgar o acervo para
as escolas do entorno.

Grupo de Discussão Jovens Ativistas
Foco de atuação: Arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Cybers:

ficha

Para tal, o centro é constituído de vários espaços dedicados à dança, estúdios de gravação,
mixagem, cybers, auditórios, etc. Um destes espaços é a Sala Futura, uma midiateca
com amplo acervo fornecido pelo Canal e que
tem como objetivo apoiar as atividades pedagógicas realizadas pelo AfroReggae e pelos
diferentes atores sociais das comunidades do
entorno, através da programação do Futura.

cialmente para o espaço, sobre dança, teatro e
música. Com ela, uma apostila com dicas e sugestões de referências culturais, criadas por um
grupo bem especial: o dramaturgo e diretor do
Grupo Nós do Morro, Luiz Paulo Corrêa e Castro,
a bailarina Silvia Soter e o crítico Tárik de Souza.

Despertar e potencializar capacidades e saberes da juventude através
da utilização de tecnologias de informação e comunicação. Esse é o
objetivo do Giral – Grupo de Informática, Comunicação e Ação Local,
uma organização não governamental fundada, em 2007, por um grupo
de estudantes em Glória do Goitá,
na Zona da Mata de Pernambuco.
O Giral atua também nos municípios de Lagoa de Itaenga, Pombos
e Feira Nova, formando jovens comunicadores em produção audiovisual, rádios e jornais comunitários
e informática. Transformados em
Agentes de Desenvolvimento da
Comunicação, esses jovens produzem vídeos que revelam a importância da valorização das pessoas
e das culturas locais, construindo
processos de transformação social.
Cinco programas de rádio vão ao
ar semanalmente em quatro emissoras comunitárias, tratando de
temas relacionados à juventude,
mulher e desenvolvimento local.

Rádio:

A primeira transmissão por rádio realizada no
Brasil se deu no centenário da Independência,
em 7 de setembro de 1922, quando o presidente
Epitácio Pessoa, acompanhado pelos reis da Bélgica, Alberto I e Isabel, abriu a Exposição do Centenário
na cidade do Rio de Janeiro. O discurso de abertura do
presidente foi transmitido para receptores instalados em
Niterói, Petrópolis e São Paulo, através de uma antena colocada no Corcovado.
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responde
Caro Everaldo, agradecemos sua sugestão! O
ideal seria contarmos com produtores locais
no Nordeste para dar conta de trazer um sabor regional para nossa grade, sem perder a
legitimidade e essência de cada local retratado. Em parte, isso já é feito com alguns programas como o Tom da Caatinga e fornecedores sociais de matérias para o Jornal Futura.
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Os vídeos, programas de rádio e conteúdos de jornais produzidos pelos
jovens retratam suas realidades e servem de laboratórios, usando a atividade para promover o desenvolvimento humano, social e econômico
na Bacia do Goitá.

O Giral sempre busca programas sobre educação, cultura e comunicação, usando em suas ações o Um Pé de Quê? e O Bom Jeitinho
Brasileiro. Pelo menos 120 jovens já foram envolvidos nas ações.
Os resultados desse trabalho são destacados por Everaldo: “Consciência
crítica dos jovens e trabalhos de reciclagem. Produção de vídeos sobre
agricultura orgânica e profissionais desvalorizados. A partir da parceria
com a Maleta Meio Ambiente, crianças e adolescentes do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil produziram vários produtos reciclados e
até decoraram a cidade na época do Natal. Os programas foram temas dos
programas de rádio produzidos pelos jovens”.

Everaldo Costa só sente falta na grade do Futura de programas que

focalizem o interior do Nordeste e sugere ao Canal a
produção de reportagens, programas e quadros sobre a realidade da região.

ficha

Everaldo Costa, coordenador executivo do Giral, diz que os recursos audiovisuais das maletas têm dado um novo caráter à educação: “Através
deles, muitos conhecimentos estão sendo democratizados”. Ele considera
os programas de cunho educativo um diferencial do Futura.

Grupo de Trabalho Amazônico – ATRA
Endereço: Rua T4, s/n – São Sebastião – Anori – AM – CEP: 69440-000
Na Internet: www.gta.org.br Focos de atuação: Gênero, grupos ou movimentos étnicos,
meio ambiente e populações tradicionais
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Através de convites da Mobilização Comunitária do Canal, o Giral conheceu o trabalho do Futura e se tornou parceiro nos projetos das Maletas Democracia e Meio Ambiente.

Grupo de Trabalho Amazônico – GTA
Endereço: Rua Ramos Ferreira, 1189 – sala 2 – Centro – Manaus – CEP: 69013-000
Telefone: (92) 3622-5658 E-mail: gtanacional@gta.org.br Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Gênero, grupos étnicos, meio ambiente e populações tradicionais
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente e Assistir Futura Sky

ficha

Os pajés tupis-guaranis contavam
que, no começo do mundo, toda vez que a Lua
se escondia no horizonte, parecendo descer
por trás das serras, ia viver com suas virgens
prediletas. Diziam ainda que, se a Lua gostava de uma jovem, a transformava em estrela
do Céu. Naiá, filha de um chefe e princesa da
tribo, ficou impressionada com a história. Então, à noite, quando todos dormiam e a Lua
andava pelo céu, querendo ser transformada
em estrela, subia as colinas e perseguia a Lua
na esperança que esta a visse.
E assim fazia a cada noite, durante muito
tempo. Mas a Lua parecia não notá-la e era
possível ouvir seus soluços de tristeza ao
longe. Numa noite, a índia viu, nas águas
límpidas de um lago, a figura da Lua. A pobre
moça, imaginando que a Lua havia chegado
para buscá-la, atirou-se nas águas profundas
do lago e nunca mais foi vista. A Lua, para
recompensar o sacrifício da bela jovem, resolveu transformá-la em uma estrela diferente
das que brilham no céu. Transformou-a então
numa “Estrela das Águas”, que é a planta Vitória Régia. Assim, nasceu uma planta cujas
flores perfumadas e brancas só abrem à noite, e ao nascer do Sol ficam rosadas.

ficha

Cultura:

Meio Ambiente

Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Alto Solimões – ARCBC
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Paulo de Olivença - STR
Endereço: Rua Alcides Raposo Câmara, 73 – São João – São Paulo de Olivença – AM
CEP: 69000-600 Telefones: (97) 3431-1760 / (97) 3431-1055 E-mail: jlj_bc@yahoo.com.br
Na Internet: www.gta.org.br Focos de atuação: Gênero, grupos ou movimentos étnicos, meio
ambiente e populações tradicionais | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Carajás
Endereço: Fl. 6 – quadra 18 – lote 30 – Nova Marabá – Marabá – PA – CEP: 68500-420
Telefone: (94) 3321-9870 Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Agricultura, direitos humanos, meio ambiente, pecuária, política, políticas
públicas e questões agrárias | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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ficha
ficha
ficha
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Meio Ambiente

Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Tefé – FICACE
Endereço: Rua Santa Teresa, 282 – Centro – Tefé – AM – CEP: 69470-000
Telefone: (97) 3343-4560
Na Internet: www.gta.org.br / www.gtatefe.ning.com
Focos de atuação: Gênero, grupos ou movimentos étnicos,
meio ambiente e populações tradicionais
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

meio ambiente, questões agrárias e relações de consumo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Pesca - centro
de apoio e pesquisa aos pescadores artesanais do maranhão
Endereço: Rua dos Afogados, 627 – Centro – São Luís – MA – CEP: 65010-020
Telefones: (98) 3232-7305 / (98) 3394-7970 / (98) 3394-8709
Na Internet: www.gta.org.br Foco de atuação: Pesca
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha
ficha

cia social, meio ambiente, pecuária, questões agrárias e consumo consciente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Norte de Mato Grosso – Sindicato dos Trabalhadores Rurais Lucas do Rio Verde
Endereço: Rua Giruá, 1196 – E – Cidade Nova – Lucas do Rio Verde – MT
CEP: 78455-000 Telefone: (65) 3549-1819 E-mail: strlrv@gmail.com
Na Internet: www.gta.org.br Focos de atuação: Assistência social,

Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Purus
Associação Comunitária Julião Justino – ACJJ
Endereço: Rua Julião Justino, s/n – Centro – Lábrea – AM – CEP: 69830-000
Telefone: (97) 3331-1070 Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Agricultura, meio ambiente, pesca, populações tradicionais,
questões agrárias e relações de consumo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Mato Grosso
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE | Endereço: Rua Carlos Gomes, 20 – Araés – Cuiabá – MT
CEP: 78005-630 Telefones: (65) 3223-4615/ (65) 3622-4094
E-mail: deroni.gta@terra.com.br / gta.mt@terra.com.br
Na Internet: www.gta.org.br Focos de atuação: Agricultura, assistên-

ficha

Grupo de Trabalho Amazônico – Regional Marajó – FASE
Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional
Endereço: Rua Bernal do Couto, 1329 – Umarizal – Belém – PA – CEP: 66055-080
Telefones: (91) 4005-3758 / (91) 4005-3773 / (91) 4005-3750
E-mail: gtamarajo@yahoo.com.br / gtamarajo@ig.com.br
Na Internet: www.gta.org.br Foco de atuação: Assistência social
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Meio Ambiente

Grupo de Trabalho Amazônico – SINTRAFEM
Endereço: Praça Bandeira, s/n – Centro – Manicoré – AM
Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Gênero, grupos ou movimentos étnicos,
meio ambiente e populações tradicionais
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Meio Ambiente
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Escola Carlos Barone – Passo Fundo – RS – CEP: 99010-032
Telefones: (54) 9934-0534 / (51) 9944-0317 E-mail: guardioesvida@yahoo.com.br
Foco de atuação: Educação ambiental
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Proteger, preservar, conservar e recuperar toda forma de vida, visando o manejo sustentável do meio
ambiente e proporcionando uma melhor qualidade da
vida para os seres vivos em geral. Estes são os objetivos do Grupo Ecológico Guardiões da Vida, de Passo
Fundo, no Rio Grande do Sul.
O grupo trabalha com uma equipe de voluntários e
estagiários que assumem a tarefa de difusão da informação socioambiental. As atividades incluem projetos
com comunidades locais; projetos de conservação ambiental; campanha de mobilização da opinião pública;
divulgação e publicações; assessoria e consultoria técnicas; ecoturismo/turismo rural; planejamento urbano e
fiscalização ambiental.
Glauco Roberto Marins Polita, presidente do grupo, já
conhecia o Canal Futura através dos programas de TV
e sempre gostou do formato moderno e diferenciado. O
que mais chamou a atenção dele na grade do canal foi
a criatividade e a linguagem acessível dos programas.
“Os produtos de TV são ferramentas educativas fantásticas. Um bom motivo é que a TV é, um dos principais
meios de comunicação hoje, se não o principal. Necessitamos desta ferramenta ‘popular’ para difundir informação segura para todos os cidadãos”, afirma Polita.
O Grupo Guardiões da Vida fez uma parceria com o Fu-
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Grupo Ecológico Guardiões da Vida
Endereço: Rua Capitão Eleutério, esquina com Paissandu, s/n

tura, a Embrapa e a Coordenadoria Estadual de Educação, entre outras entidades, para prover uma ação local
com escolas estaduais de Passo Fundo sobre hortas
comunitárias. Em seguida veio a parceria no projeto
Maleta Meio Ambiente.
Nas mãos dos Guardiões da Vida, a Maleta rapidamente se espalhou por todo o RS, em articulação com
redes de diferentes segmentos como os Comitês de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo e
da Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí, Diretório Central
dos Estudantes da Universidade de Passo Fundo, Movimento Tradicionalista Gaúcho, Rede Bioma Pampa,
entre outros. O Guardiões indicou dez entidades para
receber maletas básicas e fez apresentações do projeto
em eventos de meio ambiente realizados em Brasília,
Pelotas, Gravataí e Porto Alegre.
Glauco Polita usa em suas ações os programas Globo
Ecologia, Um Pé de Quê?, Globo Ciência, Cenas
Amazônicas, Feito à Mão, Taru Andé, Mudanças
Climáticas – O Planeta Precisa de Você e De Olho
no Ambiente, entre outros.
A escolha dos programas é discutida pelo grupo levando em conta a possibilidade de usar os materiais
em palestras, painéis e oficinas com os mais diversos
atores sociais. Polita explica que o planejamento surge
conforme a demanda: “Somos requisitados por institui-

ções de ensino (fundamental, médio e superior), por entidades
de classe e movimentos sociais e trabalhamos até com populações carcerárias e menores em conflito com a lei”.
Ele vê resultados na utilização dos programas: “Quando
utilizamos vídeos ou materiais que possam expressar melhor o que estamos tentando passar para nosso públicoalvo, facilita ainda mais nosso trabalho e dessa forma os
materiais fornecidos pela Maleta Meio Ambiente vêm ao
encontro de nossas necessidades”.

Araucárias:

As matas de Araucárias são encontradas na Região Sul do Brasil e nos pontos de relevo mais
elevados da Região Sudeste.
Hoje a proliferação das Araucárias está bastante comprometida e corre sério risco de entrar
em extinção, devido às atividades produtivas desenvolvidas
há várias décadas, especialmente na extração de madeira
e ocupação agropecuária.

Ele aponta que os materiais impressos também são de grande
valia, pois são fornecidos na sede do grupo, como objeto de
pesquisa para a comunidade como um todo.
Glauco ainda sente falta na programação de programas que
abordem uma realidade mais regional, como, por exemplo,
algo que contemple os biomas Mata Atlântica e Pampa, presentes no Rio Grande do Sul. “Gostaria de ver sendo

contada a história da devastação da floresta
de Araucárias do Sul do Brasil. Quem sabe
no Um Pé de Quê?”, sugere ele.

responde
Caro Glauco, algumas árvores
desses biomas já foram apresentadas no programa Um Pé
de Quê? como Guapuvuru, Ipê
Verde, Pitanga, Erva-Mate e a
própria Araucária.
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acompanhamento e reforço escolar, infância e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Incubadora Popular de Cooperativas
Endereço: Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 1 – Balneário Estreito – Florianópolis – SC
CEP: 88075-530 Focos de atuação: Assistência social e formação profissional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Instituto Anísio Teixeira
Endereço: Rua da Muriçoca, s/n – São Marcos – Salvador – BA – CEP: 41250-420
Telefone: (71) 3116-9000 Focos de atuação: Audiovisual, infância, juventude, direitos humanos, violência e arte e cultura | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Guardiões do Mar
Endereço: Rua Alfredo Azamor, 739 – Boa Vista – São Gonçalo – RJ – CEP: 24466-000
Telefones: (21) 2605-8016 / (21) 2604-2063 E-mail: gbispo@guardioesdomar.org.br /
pedagogico@guardioesdomar.org.br Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Grupo Renascer Escola Aberta Calabar
Endereço: Praça 11 de Maio, 67 – Calabar – Salvador – BA – CEP: 40155-140
Telefone: (71) 3336-7900 E-mail: calabar@ig.com.br
Focos de atuação: Educação formal, arte e cultura, educação complementar e desenvolvimento
regional | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Igreja Batista das Mercês
Endereço: Rua Jacarezinho, 1122 – Mercês – Curitiba – PR – CEP: 80810-130
Telefone: (41) 3335-6726 Focos de atuação: Arte e cultura, incentivo à leitura,

Instituto Apompaz
Endereço: Rua da Gratidão s/n – Piatã – Salvador – BA – CEP: 41650-195
Telefone: (71) 3367-5891 Na Internet: institutoapompaz.wordpress.com
Focos de atuação: Meio ambiente, juventude e desenvolvimento regional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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afro-brasileira, DST/Aids, gênero, geração de renda, justiça e promoção de direitos, juventude, participação popular, políticas públicas, questões agrárias, questões urbanas, consumo consciente, segurança
alimentar, segurança pública, sexualidade e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Grupo Mulheres em Ação
Endereço: Travessa Perla, 53 – Prefeito José Walter – Fortaleza – CE – CEP: 60750-970
Telefones: (85) 3229-3703 / (85) 3296-6455 Na Internet: cirandas.net/ama-associacao-dasmulheres-em-acao Focos de atuação: Alfabetização de jovens e adultos, arte e cultura, cultura
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Grupo Interdisciplinar UFRJ Mar
Telefones: (21) 2562-8731 / (21) 2562-8730 E-mail: ufrjmar@oceanica.ufrj.br
Na Internet: www.ufrjmar.ufrj.br Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Grupo Gay da Bahia – GGB
Endereço: Rua Frei Vicente, 24 – Pelourinho – Salvador – BA – caixa postal 2552 – CEP: 40022-260
Telefone: (71) 3321-1848 E-mail: ggb@ggb.org.br Na Internet: www.ggb.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos e saúde e prevenção
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia e Diz Aí

Igreja Batista Catuaí
Endereço: Avenida Madre Leonia Lilito, 1325 / 41G – Bela Suiça – Londrina – PR – CEP: 86050-270
Telefone: (43) 3302-8778 Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha
Endereço: Rua Guarani, 835 – Itaguá – Ubatuba – SP – CEP: 11680-000
Telefone: (12) 3833-4863 email: contato@institutoargonauta.org
NA internet: www.institutoargonauta.org Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Felipe Amaral, educador ambiental e secretário executivo do Instituto, conta que
os vídeos da Maleta são usados de forma
massiva: “Nossa ação concentra-se em palestras. Geralmente, somos convidados a
fazer uma apresentação de até uma hora de
duração e na maioria das vezes não temos
a oportunidade de passar um vídeo completo. Nesses casos, são usados pequenos trechos ou imagens retiradas dos programas”.

O Instituto Biofilia também usou o Feito à
Mão, para difundir as técnicas de artesanato com papel reciclado. O programa foi difundido de maneira informal para
uma grande quantidade de pessoas interessadas em produzir papel reciclado como
forma de lazer. Também foi distribuído para
militantes da economia solidária, que têm
essa atividade como geração de renda e
estão sempre buscando mais informações
sobre os processos de reciclagem.

Ele também destaca a importância do caderno de textos: “Acredito ser o ponto diferencial do projeto e de todo o material,
visto que assegura a aplicação de dinâmi-
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A Maleta Meio Ambiente está sendo
usada também numa creche, com cerca
de 100 crianças.
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Segundo Felipe, quatro títulos são usados
com mais frequência: Consumo Sustentável – Lixo; Consumo Responsável; Aquecimento Global – A Descoberta do Problema
e Aquecimento Global – Que Fenômeno é
Este? Todos episódios do Globo Ecologia.
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Através de uma parceria com o Canal
Futura no projeto Maleta Meio Ambiente, o Instituto Biofilia tem cada vez
mais participado da formação de uma
cultura ambiental junto a comunidades
escolares gaúchas.

Instituto Brasileiro de Análises Sociais
e Econômicas – IBASE
Endereço: Avenida Rio Branco, 124 – 8º andar – Centro – Rio de Janeiro
CEP: 20040-916 Telefones: (21) 2178-9400 / (21) 2178-9461
E-mail: ibase@ibase.br Na Internet: www.ibase.br
Focos de atuação: Agricultura, direitos humanos, fortalecimento de
ONGs e movimentos sociais, participação popular e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Artesanato:

Trabalho manual ou produção de um artesão. O
artesanato utiliza-se de matérias-primas, geralmente
simples, e as transforma em
verdadeiras obras de arte.
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cas e conteúdos pedagógicos específicos
sobre os temas trabalhados, dando um
suporte didático apropriado, segurança e
criatividade aos professores”.

Instituto Catarse de Fomento a Cidadania
Endereço: Avenida Contorno, 122 – Cruz das Almas – Maceió – AL
CEP: 57041-000 Telefone: (82) 3325-6024
Focos de atuação: Direitos humanos e populações tradicionais
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Instituto Coração de Estudante
Endereço: Rua Juvenal Galeno, 403 – Benfica – Fortaleza – CE
CEP: 60020-110 Telefone: (85) 3243-2180
E-mail: institutocoracaodeestudante@yahoo.com.br
Focos de atuação: Educação formal, empreendedorismo
e desenvolvimento regional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta
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O Instituto Biofilia é uma organização não
governamental com sede em Porto Alegre.
Seu trabalho de educação ambiental se estende por todo o Rio Grande do Sul.
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Instituto Biofilia – Instinto de Conservação
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 708 – sala 603 – Centro – Porto Alegre – RS
CEP: 90020-024 Telefone: (51) 3032-8764
E-mail: contato@institutobiofilia.org.br Na internet: www.institutobiofilia.org.br
Foco de atuação: Educação ambiental
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Democracia

Instituto de Arte Tear
Endereço: Rua Pereira Nunes, 138 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20511-120 Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos
e educação complementar
Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração

Futura

e Maleta Toda Beleza
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visual, direitos humanos, incentivo à leitura, acompanhamento e reforço escolar,
esporte, infância, informática, meio ambiente, música, participação popular, relações de consumo, saúde e prevenção, segurança alimentar e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

O Instituto de Defesa dos Diretos Humanos – Iddeha, é
uma organização não governamental fundada em Curitiba
em 1996. Atuando em vários estados, o Iddeha trabalha
na promoção da cidadania e na defesa dos direitos humanos, organizando movimentos sociais que tenham como
meta a construção de uma sociedade mais participativa e
comprometida com a paz, a justiça e a democracia.
Foi através do projeto Maleta Democracia que o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e o Canal Futura
se tornaram parceiros.
Rudinei Nicola, coordenador do Projovem Adolescente, acredita que os produtos do Canal Futura podem
ser usados para o trabalho educacional: “Os assuntos
abordados (no kit da Maleta, por exemplo), permeiam
questões de relevância para a vida de qualquer pessoa. Como democracia, por exemplo, que é abordada
como tema ou como incentivo para produções próprias,
também incentivadas nos grupos de trabalho, que se
transformam em democracia na prática”.
Nicola diz que todas as produções contidas na Maleta
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e comunicação social
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta
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Instituto de Comunicação e Juventude Diário
Nordestino – ICOJUDE
Telefone: (75) 3695-2269 E-mail: contato@icojude.com
Na Internet: www.icojude.com
Focos de atuação: Juventude, direitos humanos, política, políticas públicas
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Instituto de Crianças e Adolescentes
São Francisco de Assis
Endereço: Avenida General Mallet, 997 – Cristo Redentor – Bagé – RS
CEP: 96400-022 Telefone: (53) 3242-8600
Focos de atuação: Agricultura, alfabetização, assistência social, audio-
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Instituto de Assistência a Criança e ao Adolescente
Endereço: Rua José Tadros, 658 – Santo Antônio – Manaus – AM
CEP: 69029-510 Telefone: (92) 3637-0485
Focos de atuação: Infância, juventude e assistência social
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Instituto de Defesa dos Diretos Humanos – IDDEHA
Endereço: Rua Reinaldino de Quadros, 89 – Alto da XV – Curitiba – PR – CEP: 80045-070
Telefone: (41) 3363-3103 E-mail: comunicacao@iddeha.org.br
Na internet: www.iddeha.org.br
Focos de atuação: Defesa da cidadania e dos direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

são usadas nas ações do Iddeha, em especial os programas relacionados a trabalho. “Na verdade, usamos
o material da maleta conforme a demanda, ou seja, trabalhamos o assunto emprego e trabalho com nossos
jovens e dessa forma buscamos na maleta produções
que dão conta desse assunto.”
Os vídeos são colocados à disposição dos educadores,
que assistem aos que têm relação com o trabalho a ser
realizado. Os programas são usados dependendo da
condução do educador, baseada nas propostas temáticas dos grupos.
Os produtos da Maleta Democracia já foram colocados à
disposição de 9 educadores, que atendiam 11 grupos com
média de 15 jovens cada um. Todos os programas da Maleta Democracia foram usados pelos educadores, mas o
mais utilizado com os jovens foi o Que Trabalho É Esse?.
Rudnei Nicola diz que os produtos da Maleta com certeza serviram para a ampliação e o debate pontual dos
assuntos e como incentivo para as próprias produções,
que era uma meta das oficinas.

Instituto de Educação GENECISTA General Canabarro
Endereço: Rua D. Pedro II, 1450 – Canabarro – Teutônia – RS – CEP: 95890-000
Telefones: (51) 3762-7031 / (51) 3762-8150
E-mail: secretaria@ieceg.com.br Na Internet: www.ieceg.com.br
Focos de atuação: Educação formal, infância e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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salas 400 e 401 – Centro – Fortaleza – CE – CEP: 60030-010
Telefone: (85) 3247-7089 E-mail: ijc@ijc.org.br
Na internet: www.ijc.org.br Foco de atuação: Protagonismo juvenil
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia e Maleta Saúde
Uma organização não governamental criada por jovens
e para os jovens. O Instituto de Juventude Contemporânea – IJC, surgiu em 1999, pela ação de integrantes das
pastorais populares. O objetivo era ter um instrumento
de ação direta junto à juventude.
A atuação do Instituto é desenvolvida no estado do Ceará, abordando focos estratégicos: Geração de Trabalho e
Renda para Jovens, Direitos Sexuais e Reprodutivos da
Juventude e Fortalecimento de Organizações e Grupos
Juvenis. Os objetivos são contribuir para a construção
de uma sociedade justa e sustentável, através de ações
visando ao protagonismo da juventude.
A articuladora social Luizete Vicente conta que conheceu o Futura através da Rede de Jovens do Nordeste e,
logo depois, o Instituto de Juventude Contemporânea
tornou-se parceiro do Canal.
O que chamou a atenção de Luizete Vicente na grade do
Futura foi, segundo ela, “o material de ótima qualidade,
além do leque de informações, formações e notícias.
Gostamos, especialmente, da metodologia agregadora
dos formatos de TV usados pelo Canal e do quanto esse
conteúdo passa na sua construção por nós parceiros”.
Integrante do Projeto Maleta, o Instituto de Juventude
Contemporânea tem três publicações entre os conteúdos das Maletas Democracia e Saúde e usa outros
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Instituto de Juventude Contemporânea – IJC
Endereço: Rua Castro e Silva, 121 – Edifício Oriente – 4º andar

programas em suas ações: “São vários, mais falarei de
dois em especial, diz Luizete. “Ao Ponto: tem a dinâmica de trazer assuntos interessantes e polêmicos que
fazem parte do dia a dia da juventude brasileira, sem
tentar influenciar, mas apenas oportunizando a reflexão.
Outro programa é o Diz Aí, que discute a participação
da juventude brasileira na I Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude.

Sua sugestão vai ao encontro da
série Diz Aí, produzida pelo Futura
e que retrata iniciativas e políticas do movimento social juvenil
em todo o Brasil. Cara Luizete, em
breve uma nova série do Diz Aí.

São jovens comuns que falam como é organizar grupos/
movimentos/entidades, debatendo assuntos diversos”.

DST/HIV:

Luizete Vicente acredita no uso de produtos da TV no trabalho educacional, desde que o material seja bem elaborado
para suprir as necessidades das entidades/movimentos e
que possa ser utilizado para desenvolver novas metodologias: “Nós do IJC acreditamos na comunicação para a
educação como um trabalho metodológico de grande valia
para a construção de processos transformadores”.
Ela busca na grade programas sobre juventude, segurança pública, diversidade sexual, discussões étnico-raciais, sexualidade, saúde, educação, emprego e renda,
direitos humanos, participação política, DST/HIV e
comunicação, entre outros. A escolha é sempre feita em
conjunto, levando em conta o trabalho que está sendo
desenvolvido com os jovens.
“Estávamos com o Projeto Clube Galera de Atitude,

responde

Doenças
infecciosas
que são transmitidas principalmente pelo contato sexual. O uso de
preservativo tem sido considerado
como a medida mais eficiente para
prevenir a contaminação e impedir
sua disseminação. Algumas DSTs
são de fácil tratamento e de rápida
resolução quando tratadas corretamente.
O vírus HIV (Human Immunodeficiency Virus), compromete o
sistema imunológico humano, impedindo-o de executar sua função
de protegê-lo contra as agressões
externas (por bactérias, outros vírus, parasitas e mesmo por células
cancerígenas). Com a progressiva
lesão do sistema imunológico, o organismo humano se torna cada vez
mais susceptível a determinadas
infecções e tumores, conhecidas
como doenças oportunísticas, que
acabam por levar o doente à morte.

que tinha como meta campanhas educativas. No período foi criada a Campanha
“Quero Viver”, contra o extermínio de jovens, denunciando as diversas formas de
violência que atingem especialmente os
jovens da periferia de Fortaleza. Percebemos que o programa Nota 10 – Segurança Pública conseguiu trazer à tona o tema
segurança e juventude de maneira fácil e
acessível para a troca de ideias com os jovens”, exemplifica Luizete.
Duzentos e quarenta jovens foram alcançados por essa ação do IJC em rodas de conversas em quatro escolas. Depois foi organizada
uma caminhada com apresentação dos grupos. “O melhor disso é que as experiências
mostradas nos vídeos inspiraram a nós e aos
jovens para a realização de outras atividades,
como nosso contato com a Polícia Militar local para o desenvolvimento de trabalho com
jovens da Barra do Ceará”, conta Luizete.
Em abril de 2009, foi realizado o II Festival
de Juventudes do Nordeste, em Quixadá-CE,
onde cerca de três mil jovens de todo Nordeste participaram ao longo de quatro dias
de intensas discussões sobre políticas públicas, direitos sexuais reprodutivos, educação
com qualidade, juventude e comunicação,
juventude e mercado de trabalho, juventude
rural e outros temas. Nas etapas preparatórias para o Festival, a série Diz Aí! I foi
utilizada por várias organizações, principal-

mente aquelas ligadas à Rede de Jovens do
Nordeste. Durante o Festival, a série Diz Aí!
II foi exibida e o Futura, em parceria com a
Fundação Casa Grande, realizou a cobertura
do evento e uma oficina de utilização dos recursos audiovisuais. No encontro, a equipe
do Futura também participou de uma mesa
sobre juventude, mídia e cultura.
Em 2010, o IJC foi uma das ONGs selecionadas, através de edital, para realizar a formação de educadores do projeto A Cor da
Cultura, que visa à implementação de Ações
Afirmativas Afrodescendentes propostas
pela Lei nº 10.639/03 no contexto escolar.
Este processo envolverá a formação direta de
3 mil educadores da rede pública de várias
escolas brasileiras.
Ela só sente falta na grade do Canal de discutir mais as questões ligadas à ju-

ventude e políticas públicas e de
mostrar a relação da juventude
com o mundo da política e da intervenção social. Ela também sugere
complementar o trabalho possibilitado pela
Conexão Futura: “Para nós foi uma ótima
surpresa ter um programa ao vivo na programação trazendo o melhor de nosso trabalho
social pelo Brasil, mas ainda achamos o programa meio engessado. Mais links com o
Brasil e mais interação no palco e em todos
os lugares em que o Canal Futura possa chegar seria ótimo”.
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A parceria com o Canal Futura começou
em um encontro para a elaboração do
material que iria compor a Maleta Meio
Ambiente. José Luciano Araújo, Coordenador de Projetos do Instituto Ecoar,
diz que o que chamou a atenção dele no
Canal foram programas como Um Pé de
Quê?, Cidades e Soluções e Passagem Para...
O Instituto passou a usar alguns programas em suas atividades, principalmente
o Cidades e Soluções. Para Luciano
Araújo, “a TV faz parte da vida cotidiana das pessoas e deve ser utilizada para
contribuir de maneira a acrescentar positivamente na vida delas”.
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Instituto Dom Moacyr Grechi
Endereço: Avenida Nações Unidas, 1068 – Bosque – Rio Branco – AC – CEP: 69909-720
Telefones: (68) 2106-2803 / (68) 2106-2800 Na Internet: www.idep.ac.gov.br
Focos de atuação: Educação inclusiva e ensino técnico
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

A ECO-92, Rio-92,
Cúpula ou Cimeira da Terra
são nomes pelos quais é mais
conhecida a Conferência das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre
3 e 4 de junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo principal era buscar meios
de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a
conservação e proteção dos
ecossistemas da Terra.

ficha

infância e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ECO-92:

O Instituto Ecoar é uma organização
da sociedade civil de interesse público (Oscip) fundada em São Paulo por
um grupo de ambientalistas e pesquisadores após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento – ECO-92 , realizada no Rio de Janeiro. O Instituto
atua com educação ambiental para
sustentabilidade, mudanças climáticas, programas e projetos de florestas, recursos hídricos, cidadania e
desenvolvimento local sustentável.
Desde sua criação, já implantou mais
de 70 projetos socioambientais e promoveu centenas de cursos e oficinas
em todo o território nacional.

ficha

Instituto Dom Helder Câmara – Casa de Frei Francisco
Telefone: (81) 3231-6215 E-mail: amoreiracff@gmail.com
Focos de atuação: Alfabetização de jovens e adultos, educação complementar,

ficha

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Amazônico – IPDA
Endereço: Rua Monsenhor Coutinho, 941 – Centro – Manaus – AM – CEP: 69010-110
Telefone: (92) 3622-5658
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Instituto de Pesquisa da Afrodescendência
Endereço: Rua XV de Novembro, 362 – conjunto 802 – Centro – Curitiba – PR – CEP: 80020-310
Focos de atuação: Direitos humanos, geração de renda e grupos ou movimentos étnicos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Instituto Ecoar para a Cidadania
Endereço: Rua Rego Freitas, 454 – 2º andar – Vila Buarque – São Paulo – SP
CEP: 01220-010 Telefone: (11) 3129-5765 E-mail: ecoar@ecoar.org.br
Na internet: www.ecoar.org.br
Focos de atuação: Meio ambiente, questões urbanas e relações de consumo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Instituto de Permacultura e Ecovilas do Pampa
Endereço: Estrada Higienópolis, 17 – São Martins – Bagé – RS – CEP: 96410-490
E-mail: ipep@ipep.org.br Na Internet: www.ipep.org.br
Focos de atuação: Audiovisual, incentivo à leitura e acompanhamento e reforço escolar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Instituto de Permacultura da Bahia
Endereço: Rua Fonte do Boi, 131 – 1º andar – Rio Vermelho – Salvador – BA – CEP: 41940-360
Telefone: (71) 3232-4025 E-mail: permacultura@permacultura-bahia.org.br
Na Internet: www.permacultura-bahia.org.br Focos de atuação: Meio ambiente, agricultura e desenvolvimento regional | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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participação popular, política, políticas públicas e questões urbanas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ção de renda, grupos étnicos, infância e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio

Gêiseres Del Tatio:

Ambiente

ficha

Instituto Elo Amigo - Ceará
Endereço: Rua 21 de abril, s/n – Prado – Iguatu – CE – CEP: 63500-000
Telefone: (88) 3581-6575
Na Internet: www.eloamigo.org.br
Focos de atuação: Políticas públicas, juventude e desenvolvimento
regional | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Instituto Ekko Brasil
Endereço: Rua Araújo Figueiredo, 119/801 – Centro – Florianópolis
SC – CEP: 88010-520 Telefone: (48) 3237-5071
E-mail: atendimento@ekkobrasil.org.br
Na Internet: www.ekkobrasil.org.br Focos de atuação: Gera-

Grandes colunas de água quente
e vapor que saem para a superfície através de fissuras na crosta
terrestre. Atrações do deserto do
Atacama, no Chile, alcançam a
temperatura de 85˚ C e a altura de
10 metros. Os gêiseres se formam
quando rios gelados subterrâneos
entram em contato direto com rochas quentes.

Buscando temas como história, artes e diversidade político-cultural, Bianca Baptista
usou em suas aulas dois episódios do Passagem Para... sobre o Chile: “A atividade
foi realizada com alunos do curso de guia
de turismo. Foram dois trabalhos distintos.
No primeiro, eles assistiram à primeira parte do programa (para que tivessem ciência
do contexto da entrevista), e no segundo,
tinham de ouvir a entrevista realizada com
um chileno e completar as lacunas na folha
que previamente receberam. No final, responderam perguntas sobre o episódio. Em
outra turma o grupo recebeu um texto sobre
os Gêiseres Del Tatio. Em seguida,
assistiram ao vídeo e, por fim, participaram
de uma discussão sobre o conteúdo do programa”, explica Bianca.

ficha

Bianca Baptista da Silva, professora de Língua Espanhola do Instituto Federal Fluminense, em Itaperuna, Rio de Janeiro, conheceu
o Canal Futura assistindo à TV. Ela acredita
que os programas podem ser usados na educação levando-se em consideração a proposta da aula e dependendo do trabalho do
professor com os alunos.

ficha

Instituto Educacional Irineu Evangelhista de Souza
Endereço: Rua Vitorino Dell Antonia, 349 – Vila Noêmia – Mauá
SP – CEP: 09370-570 Telefone: (11) 4512-6100
E-mail: faleconosco@facmaua.edu.br
Na Internet: www.facmaua.edu.br
Focos de atuação: Fortalecimento de ONGs e movimentos sociais,

ficha

Instituto Ecológica
Endereço: 103 Sul – Rua SO 11 – conjunto 3 – lote 28 – Palmas
TO – CEP: 77015-034 Telefones: (63) 3215-1279 / (63) 3215-4507
E-mail: comunicacao@ecologica.com.br
Na Internet: www.ecologica.com.br
Focos de atuação: Educação formal e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Instituto Federal Fluminense- Campus Itaperuna
Endereço: Rodovia BR356 – km 3 – Cidade Nova – Itaperuna – RJ
E-mail: bbaptista@iff.edu.br Na Internet: www.iff.edu.br
Focos de atuação: Educacional e turismo
Usuária Futuratec: Bianca Baptista da Silva
Profissão: Professora

Nas duas turmas, cerca de 50 alunos assistiram aos programas.
Bianca Baptista sugere ao Canal Futura
simplificar o procedimento para se baixar
os programas pelo Futuratec: “Não consegui baixá-los em casa. Havia a necessidade de instalar um programa que, embora
baixado, não rodou no meu computador
(minha máquina atendia a todas as especificações exigidas pelo site). Assim, tentei na escola em que dou aula e não consegui. Lá, o gerente do Departamento de
Informática conseguiu baixar e gravar em
dvd. Embora seja possível utilizar o material, a imagem não tem a melhor
qualidade”, diz a professora. “Também
ficou faltando baixar um programa sobre a
Argentina, pois não estava disponível”.

responde
A questão da qualidade da imagem no Futuratec
tem uma razão. Optamos por uma qualidade compatível com a de VHS. Isso para não canibalizar
outros modelos de distribuição e licenciamento de
conteúdo que passem por outras mídias digitais.
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ensino técnico e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta
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Democracia

ficha
ficha

Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza
Endereço: Rua do Guia Lopes, 383/71 – Exposição – Caxias do Sul – RS – CEP: 95020-390
E-mail: orbis@institutoorbis.org.br Na Internet: www.institutoorbis.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente e Fóruns Temáticos

ficha

ficha
ficha

Instituto Murialdo
Endereço: Rua Vidal de Negreiros, 583 – Morro da Cruz – São José – Porto Alegre – RS
CEP: 91520-480 Telefones: (51) 3318-3119 / (51) 3318-3125 E-mail: murialdo@portoweb.com.br
Na Internet: www.murialdopoasocial.org.br
Focos de atuação: Infância, educação complementar, arte e cultura, incentivo à leitura,

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA
Endereço: Avenida André Araújo, 2936 – Aleixo – Manaus – AM – CEP: 69060-001
Telefone: (92) 3643-3377 E-mail: ascom@inpa.gov.br Na Internet: www.inpa.gov.br
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

de educação, cultura, políticas públicas e de negócios sustentáveis.
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Instituto Maramar
Endereço: Rua República do Equador, 100 – sala 22 – Ponta da Praia – Santos – SP – CEP: 11030-151
Telefone: (13) 2202-8506 Foco de atuação: Promover atividades socioambientais nas áreas

ficha

Instituto Jovem Digital
Endereço: Estrada da Rodagem, 552 – Riachinho – Vera Cruz – BA – CEP: 44470-000
Telefone: (71) 4125-0432 E-mail: institutojovemdigital@gmail.com
Na Internet: institutojovemdigital.wordpress.com Focos de atuação: Audiovisual,
tecnologia e juventude | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais – Ingá
Endereço: Rua Coronel Fernando Machado, 464 – Centro – Porto Alegre – RS – caixa postal 1057
CEP: 90001-970 Telefone: (51) 3308-7550
E-mail: inga@inga.org.br Na Internet: www.inga.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos, gênero, grupos étnicos, infância e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Instituto Papai
Endereço: Rua Mardônio de Albuquerque Nascimento, 119 – Várzea – Recife – PE – CEP: 50741-380
Focos de atuação: Sexualidade, DST/Aids, direitos humanos, políticas públicas, violência
e justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Saúde

Instituto Pastoral da Juventude
Endereço: Rua Alegrete, 400 – Niterói – Canoas – RS – CEP: 92120-170
Telefone: (51) 3428-4993 E-mail: ipj@ipjrs.org.br Na Internet: www.ipjrs.org.br
Focos de atuação: Juventude, participações políticas, religiosidade, direitos humanos, DST/Aids
e gênero | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Instituto Paulo Freire
Endereço: Rua Cerro Corá, 550 – 1º andar – sala 10 – Vila Roman – São Paulo – SP – CEP: 05061-100
Telefones: (11) 3021-0670 / 3021-5536 E-mail: crpf@paulofreire.org
Na Internet: www.paulofreire.org Focos de atuação: Alfabetização de jovens e adultos,
educação complementar, empreendedorismo e orçamento público
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia

e Diz Aí
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Instituto Pólis de Estudos, Formação e Assessoria
em Políticas Sociais
Endereço: Rua Araújo, 124 – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01220-020
Telefones: (11) 2174-6800 / 2174-6805 E-mail: polis@polis.org.br
Na internet: www.polis.org.br Focos de atuação: Fortalecimento de ONGs e
movimentos sociais, geração de renda, juventude, participação popular, políticas públicas,
questões urbanas, sexualidade e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Uma escola de cidadania para ajudar na democratização
da gestão pública e na construção de uma cultura democrática, participativa e de paz.
Resgatando os princípios e práticas da educação popular, a Escola da Cidadania do Instituto Pólis contribui
para o fortalecimento dos movimentos sociais, fóruns e
conselhos, adotando métodos e técnicas participativas
para construir coletivamente o conhecimento.
A Escola da Cidadania trabalha em quatro projetos
principais, realizando cursos, oficinas de desenvolvimento de habilidades e seminários de aprofundamento temático.
E o Canal Futura participa desse trabalho.
Viviane Nebó, técnica da Escola da Cidadania, já sabia
da existência do Canal Futura, mas foi a partir de 2009
que conheceu melhor o trabalho e passou a assistir aos
programas. Na época, ela participou do projeto da Maleta Democracia. No Instituto Pólis foi a responsável
pela Maleta e pela disseminação das maletas básicas
para os grupos locais com os quais o Instituto trabalha.
Para Viviane, os produtos de TV usados para o trabalho educacional dão outra dimensão ao temaconteúdo estudado.
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“É mais fácil exibir um vídeo sobre o assunto e depois
desenvolver a aula ou palestra a partir das questões levantadas no vídeo, pois o estímulo visual é bem forte,
especialmente para o público com o qual a Escola da
Cidadania do Instituto Pólis trabalha: líderes de movimentos sociais, representantes de entidades sociais,
conselheiros e participantes de fóruns da sociedade
civil. É mais fácil de fazer o link com a vida real do que
somente uma exposição oral na aula”, diz.
Viviane Nebó assistiu a todos os vídeos da Maleta. “O
que me chamou mais atenção foi a série Por Que Democracia? Achei fantástico os vários enfoques e o jeito de abordar o tema da democracia. Os documentários
eram bem mesclados e trabalhavam questões graves
como tortura, mas também davam um toque lúdico ao
trabalhar democracia e representatividade no documentário Por Favor, Vote em Mim (China)”, conta Viviane.
Por Favor, Vote em Mim foi exibido no auditório do Instituto Pólis, numa ação para divulgar a Maleta e estimular
os grupos que receberam a maleta básica. Cerca de 40
pessoas participaram dessa ação. O resultado, segundo
Viviane Nebó, foi o maior interesse dos grupos que participaram em receber a maleta básica e fazer contatos
com a equipe do Canal Futura: “Havia uma demanda e
expectativa grande dos grupos culturais de jovens de
poder ter suas próprias produções audiovisuais fazendo

parte da grade do Canal Futura. Esses grupos produzem vídeos, curtas
e documentários, especialmente sobre a realidade em que estão inseridos em suas comunidades e bairros
em São Paulo”.
As equipes de mobilização do Canal
Futura de SP e do Rio ajudaram a trabalhar o tema da democracia, logo
após a exibição do vídeo, usando a
mesma metodologia do Instituto Pólis, baseada na educação popular e na
construção coletiva do conhecimento.
“Os vídeos da série Por Que Democracia? também ajudaram a repensar nosso trabalho de formação e capacitação para movimentos sociais,
principalmente conceitos como clientelismo, retórica, etc.”, conta Viviane.
No Instituto Pólis, os vídeos da Maleta “rodaram” praticamente toda
a equipe interna, que demonstrou
muito interesse e ótima aceitação
dos produtos.
Viviane Nebó não parou na Maleta
Democracia. Também assistiu ao
programa Ao Ponto e à série Diz Aí!,
que considera muito apropriada para
ser trabalhada com jovens da periferia das cidades e ligados a grupos

culturais e sociais. Apesar de ainda
não ter baixado programas do Canal,
Viviane também usa a série Diz Aí!
nas suas ações de trabalho.
Embora ainda não conheça toda a
programação do Canal Futura e não
veja muito TV em casa, Viviane assiste ao Passagem Para...: “Gosto
muito de viajar para conhecer culturas, tradições e histórias de outros países”, diz. Também gosta de
assistir a documentários e considera muito interessantes os de temáticas atuais, como meio ambiente
(meios de produção e consumo, materiais recicláveis, crédito de
carbono, segurança alimentar e
nutricional, etc.) e ambiente urbano
(resíduos sólidos, especulação imobiliária, direito a cidade, etc.).
Viviane Nebó aproveita para deixar
um recado para o Canal Futura: investir cada vez mais na aproximação
da grade com a vida real dos brasileiros, especialmente nas questões
relacionadas aos direitos sociais; fazer a ponte da produção dos grupos
nas diversas cidades e estados do
Brasil com a grade de programação
(através de concursos, quem
sabe) e continuar investindo em mobilização social.

Crédito
de carbono:

A ideia de criar o sistema de créditos de carbono foi compensar a
emissão de gases que produzem
o efeito estufa através de um programa que desperta nos países a
vontade política de rever os seus
processos industriais e, com isso,
diminuir a poluição na atmosfera
e o seu impacto no aquecimento
do clima.

responde
Cara Viviane: temos um concurso
periódico chamado Pitching, onde
selecionamos projetos de produtoras independentes de todo o Brasil,
informando os valores disponíveis,
o número de episódios, duração,
temática, etc. O regulamento e ficha de inscrição são sempre disponibilizados no site do Futura:
www.futura.org.br.
No ano de 2010 iniciamos uma
nova modelagem de Pitching: O
Pitching Social, especial para
ONGs e TVs Universitárias. Fique
ligada para as próximas chamadas
de Pitching em 2011.
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lência, políticas públicas e sexualidade
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Democracia

São Paulo – SP – CEP: 04115-090
Focos de atuação: Juventude e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio

Ambiente

ficha

Instituto SincroniCidade para a Interação Social
ISPIS
Endereço: Rua Professor Serafim Orlandes, 48 – Jardim Vila Mariana
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Instituto Sempre Mulher
Endereço: Rua Xavier de Carvalho, 80 – Sarandi – Porto Alegre
RS – CEP: 91110-440 Telefone: (51) 3344-9591
E-mail: sempremulher@portoweb.com.br
Na Internet: ong.portoweb.com.br/sempremulher
Focos de atuação: Justiça e promoção de direitos, direitos humanos, vio-

O Instituto Sou da Paz foi criado em São Paulo em 1999, a partir de uma
campanha de desarmamento lançada dois anos antes, por um grupo de
estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP,
de combate à violência com armas de fogo e pela valorização da vida.
Atualmente, o Instituto Sou da Paz conta com uma equipe de mais de
60 profissionais e desenvolve ações e projetos nas áreas de Controle de
Armas, Adolescência e Juventude, Gestão Local da Segurança Pública
e Polícia. A ação da ONG procura mobilizar a sociedade para que esta
pressione o poder público em busca de resultados. O Sou da Paz pretende inspirar políticas públicas de segurança e estimular as pessoas para
que cada uma desempenhe seu papel num problema que é de todos.

ficha

Terminal Rodoviário – Baependi – Jaraguá do Sul – SC – CEP: 89256-140

Telefone: (47) 3274-8613 E-mail: germano@ra-bugio.org.br
Na Internet: www.ra-bugio.org.br
Focos de atuação: Meio ambiente, políticas públicas e ciência e tecnologia
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Instituto Rã-bugio para Conservação da Biodiversidade
Endereço: Rua Antonio Cunha, 160 – sala 25 – piso superior

Instituto Sou da Paz
Endereço: Rua Luis Murat, 260 – Vila Madalena – São Paulo – SP – CEP: 05436-050
Telefones: (11) 3812-1333 / (11) 3978-8954
E-mail: joana@soudapaz.org / monica@soudapaz.org
Na internet: www.soudapaz.org / @isoudapaz
Foco de atuação: Prevenção da violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Capoeira:

A capoeira foi um instrumento importante
da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Caracteriza-se por golpes e movimentos ágeis e complexos,
utilizando os pés, acompanhados por
música composta por canções e instrumentos como berimbau, pandeiro
e atabaque. A música também determina o ritmo e o estilo do jogo
durante a roda de capoeira.

Joana Passos Miraglia, coordenadora pedagógica do Espaço Criança Esperança São Paulo, conta que já assistia ao Canal Futura pela
qualidade da proposta da programação. No Instituto Sou da Paz
entrou em contato com o Canal no projeto Maleta Democracia.
“Os produtos falam sobre questões e conteúdos que são abordados
nos processos de educação formal (escolas) e não formal (projetos
que oferecem atividades socioeducativas), de uma maneira lúdica,
ilustrada e com bons exemplos”, diz Joana.
Os programas da Maleta são usados em oficinas com crianças, adolescentes e jovens e na capacitação de educadores. Cerca de 600
pessoas já participaram dessas ações. Como resultados já surgiram
um livro de contos escrito por crianças de 8 a 10 anos, com o tema
cultura negra, e um livro sobre a cultura negra a partir da dança
negra contemporânea e da capoeira.
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No caso dos educadores, que assistiram à série sobre ética e
discutiram como trabalhar o tema na relação com a comunidade e os princípios morais e éticos que aparecem (ou não) nas
relações entre os próprios moradores, a percepção é de que a
reflexão sobre essa dimensão do trabalho deixou a equipe do
Instituto mais preparada para conduzir uma discussão sobre o
tema com a população envolvida nas ações.

ficha
ficha

Mônica Zagallo, coordenadora de Adolescência e Juventude,
conta que, quando a Maleta Democracia chegou ao Instituto
Sou da Paz, houve uma verdadeira disputa entre os educadores:
“Visualmente ela é linda e todos queriam conhecer os materiais
e assistir aos vídeos. Tivemos que fazer um ‘cartão’ de empréstimos para termos algum controle do uso e saber com quem
estava cada dvd ou livro. Alguns vídeos/programas são comentados muito tempo após a exibição. Os educadores indicam para
outros educadores algum programa que teve resultado e acho
que isso exemplifica o quanto a exibição e o debate mobilizam”.

ficha

As crianças se mostraram mais conscientes da história e da
importância do negro em nosso país e conseguiram discutir de
forma rica o preconceito atrelado às questões da cultura negra.
Os jovens demonstraram maior respeito às diferenças.

ficha

As equipes do Instituto Sou da Paz relatam que também perceberam mudanças de atitudes:
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Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro
Na Internet: www.iserj.net Focos de atuação: Alfabetização e educação formal
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda Beleza e Maleta Democracia
Instituto Tecnoarte
Endereço: Rua Professor Rocha Faria, 265 – Centro – Guapimirim – RJ – CEP: 25940-000
Telefone: (21) 2632-7225 E-mail: mariaemilia@tecnoarte.org.br
Na Internet: www.tecnoarte.org.br Focos de atuação: Desenvolvimento regional,
direitos humanos, educação complementar, formação profissional, meio ambiente, participação popular
e violência | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Instituto Universidade Popular – UNIPOP
Endereço: Avenida Senador Lemos, 557 – Umarizal – Belém – PA – CEP: 66050-000
Telefones: (91) 3224-9074 / (94) 3223-1083 / (94) 3261-4260
E-mail: universidadepopular@unipop.org.br Na Internet: www.unipop.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura e direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Instituto Verdescola
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2639 – conjunto 84 – Jardim Paulistano – São Paulo
SP – CEP: 01452-000 Telefone: (11) 3034-4310 E-mail: coordenacao@verdescola.org
Na Internet: www.verdescola.org Focos de atuação: Trabalho de educação socioambiental
em escolas públicas (Grande SP e Litoral) e conscientização socioambiental por meio de um ensino para
sustentabilidade | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Instituto Vida Real
Telefone: (21) 3105-3245
Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Instrumento:

Os instrumentos para compor uma orquestra podem ser agrupados em famílias.
Família de cordas - violinos, violas,
violoncelos e contrabaixos. Os violinos
podem ser subdivididos ainda em dois
outros grupos denominados primeiros e
segundos violinos.
Família de sopros 1 – madeiras. Aqui entram flautas, oboés, clarinetas e fagotes.
Apesar das flautas transversais hoje serem
de metal, antigamente eram de madeira e
foram mantidas nesta categoria.
Família da percussão – Estes variam
conforme a peça a ser executada. Entre
os mais usados podemos citar tímpanos,
pratos, gongo, tambor, triângulo, xilofone,
marimba e vibrafone.
Família de sopros 2 – metais: Aqui
ficam agrupados os diferentes tipos de
cornetas como trompetes, trompas, tubas
e trombones.

Sociedade:

Uma das definições de sociedade pode
ser entendida como um grupo de indivíduos que formam um sistema semiaberto, no qual a maior parte das interações
é feita com outros indivíduos pertencentes ao mesmo grupo. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos
entre pessoas. Uma sociedade também
é uma comunidade interdependente. O
significado geral de sociedade referese simplesmente a um grupo de pessoas vivendo juntas numa comunidade
organizada.
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“Acredito que os produtos de TV possam ser usados para o trabalho educacional porque são informativos e por
isso servem como base auxiliar para
o desenvolvimento de trabalhos temáticos. Conteúdos bem elaborados,
de fácil assimilação e visual bastante
atrativo, facilitam as aulas.”
“Diante dos temas propostos, usamos a TV como instrumento de
apoio, o que contribui com a aprendizagem do educando, pois os programas escolhidos sempre demonstram
imagens e depoimentos referentes
ao dia a dia da sociedade e os
alunos têm condições de relacionálos com seu cotidiano”.
“A sociedade contemporânea é caracterizada por uma forte influência dos
meios de comunicação, e a TV, independentemente da classe social, é um
dos veículos mais utilizados. O papel
da educação é formar o aluno para a
compreensão crítica sobre ela.”
Essas opiniões são de professores de

ficha

Instituto Votorantim
Endereço: Rua Amauri, 286 – Jardim Europa – São Paulo – SP – CEP: 01448-000
E-mail: www.blogeducacao.org.br/contato Na Internet: www.blogeducacao.org.br
Focos de atuação: Juventude, educação, trabalho, cultura e esporte
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia, Maleta Saúde,
Futuratec, Parceria Votorantim pela Educação, Jornal Futura quadro Onda Jovem e Nota 10 | Nº de escolas: 20

escolas apoiadas pelo Instituto Votorantim e pelo Canal Futura, parceiro
do projeto Votorantim pela Educação,
que procura sensibilizar e articular lideranças locais para colocar a educação como prioridade na agenda de 93
municípios.
Nesse trabalho, os programas do Canal Futura são usados em ações nas
escolas para melhorar a qualidade da
educação pública. E são bem vistos
pelos professores.
Juraci Peixoto Nascimento, professor de Língua Portuguesa e Literatura
do Colégio Estadual Eraldo Tinoco, de
Nova Viçosa, na Bahia, cita os programas Afinando a Língua e Ética, da
Maleta Democracia, e Ao Ponto, da
Maleta Saúde: “O material enviado
pelo Futura dá um estímulo para a elaboração de projetos que contemplem
a utilização dos seus produtos. O que
realmente me chama mais a atenção
é o tema sobre ética, pela carência da
mesma no relacionamento entre pessoas. Ele é atual e necessário.”

Língua:

Trava-língua é uma espécie de
jogo verbal que consiste em dizer,
com clareza e rapidez, versos ou
frases com grande concentração
de sílabas difíceis de pronunciar,
ou de sílabas formadas com os
mesmos sons, mas em ordem
diferente. Os trava-línguas são
oriundos da cultura popular, e são
chamadas assim devido à dificuldade que as pessoas enfrentam ao
tentar pronunciá-los sem errar, ou,
como o próprio nome diz, sem “travar a língua”.
Tente falar:
A aranha arranha a rã.
A rã arranha a aranha.
Nem a aranha arranha a rã.
Nem a rã arranha a aranha.

Neuza Ribeiro de Freitas, professora
da Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, de Niquelândia, Goiás, já usou programas sobre
vários assuntos: “Desenvolvemos
na escola o projeto Tchau, Tchau,
Dengue e trabalhamos com o Globo
Ecologia (Populações e Epidemias).
Estamos desenvolvendo o projeto
Família, Projeto de Deus. Durante a
sensibilização, foi trabalhado o Estação Saúde sobre planejamento
familiar, destacando a importância
da saúde e os valores dentro da família. Na área de meio ambiente
está sendo desenvolvido o projeto
Patrulhando Nosso Lixo, onde foi
trabalhado um episódio do Diz Aí!. O
Diz Aí! também já foi usado no projeto Escola Sem Drogas”.
Neuza Ribeiro de Freitas diz que se
sentiu gratificada, pois uma de suas
alunas, Fernanda Gomes, conquistou o
primeiro lugar no concurso Tempos de
Escola, promovido pelo Instituto Votorantim com o apoio do Canal Futura e
do Ministério da Educação.

Tânia Cristina de Macêdo Costa é supervisora educacional da Escola Municipal Prefeito José Monteiro Sobral,
situada no povoado de Mussuca, no
município de Laranjeiras, em Sergipe.
Ela sugere ao Canal Futura resga-

tar, em programas de TV,
todo o histórico dos grupos
folclóricos em cada um dos
estados brasileiros: “Sugiro

tal iniciativa por trabalhar há cerca de
quatro anos num povoado de remanescentes de quilombolas (Mussuca
– Laranjeiras/SE), no qual o folclore é
riquíssimo e não muito valorizado. Tenho medo que essa riqueza venha a se
extinguir pela dificuldade de fazer com
que os mais jovens deem mais valor à
cultura local”.

responde
Cara Tânia, o registro de nossas manifestações culturais está presente em
vários programas, mas quem sabe não
fazemos uma série específica sobre
esse tema?
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Juventude Negra Kalunga
Focos de atuação: Questões étnicas, juventude e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Jovens em Articulação, Ética
Focos de atuação: Direitos humanos, política, desenvolvimento regional e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Interlux – Jardinagem Libertária
Endereço: Rua Augusto Stresser, 207 – Juvevê – Curitiba – PR – CEP: 80030-340
Focos de atuação: Agricultura, meio ambiente e questões urbanas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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e renda e inserção de jovens através de uma agência de orientação.
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

IntegraSol - Conselho de Integração Social 	 	
Endereço: Rua Paranaí, 1240 – Planalto Ayrton Senna – Fortaleza – CE – CEP: 60760-470
Telefone: (85) 3473-7507 E-mail: integrasol@integrasol.org.br
Na Internet: www.integrasol.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, geração de trabalho

Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador
L@IFE / USP – Instituto Pólis
Endereço: Rua Araújo, 124 – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01220-020
Telefone: (11) 2174-6805 E-mail: escoladacidadania@polis.org.br
Na Internet: www.polis.org.br Focos de atuação: Fortalecimento de ONGs e movimentos
sociais e geração de renda | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Lar Dom Bosco
Endereço: Rua Duque de Caxias, 380 – Centro – Porto Alegre – RS – CEP: 90010-280
Telefone: (51) 3221-2005 E-mail: lar.pedagogico@dombosco.net
Na Internet: www.dombosco.net Focos de atuação: Religiosidade, educação formal,
ensino técnico e assistência social | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Lar Fabiano de Cristo – UPI – Rodolfo Aureliano
Endereço: Avenida Olinoense, 1946 – Várxea – Recife – PE – CEP: 50810-000
Telefones: (81) 3272-0078 / (81) 3453-1519 E-mail:upi.rodolfoaureliano@lfc.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura, assistência social, justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Lar São Domingos Sociedade Espírita
Endereço: Avenida Gustavo Paiva, 4291 – Mangabeiras – Maceió – AL – CEP: 57036-540
Telefone: (82) 2121-1300 E-mail: lardomingos@ig.com.br
Na Internet: www.larsaodomingos.com.br Focos de atuação: Religiosidade, assistência
social, infância e juventude | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia
Endereço: Rua Guedes de Brito, 14 – Centro Histórico – Pelourinho – Salvador
BA – CEP: 40020-260 Telefone: (71) 3321-9159 E-mail: liceu@liceu.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura, geração de renda e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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O Futura também está presente na Maria Mulher
através do projeto A Cor da Cultura. Os programas são exibidos na sala de cinema em sessões
comentadas. O objetivo é possibilitar a discussão
sobre histórias infantis com a presença de personagens negras. “As crianças negras ficam em
frente da tela de cinema e dizem que também estão no filme: ‘nós também estamos no desenho,
eles são como nós’”, conta Noelci Homero.

O Canal Futura participa do trabalho da ONG
através de sua programação. A Maria Mulher
faz parte da Conexão Futura e recebeu programas como Olha Só o Perigo e Feito à Mão,
que utiliza em cursos voltados para as mulheres
do bairro Cruzeiro, em Porto Alegre.

Os programas são usados, ainda, no trabalho
com jovens e adolescentes e com educadores
das regiões onde a Maria Mulher atua.
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Meio Ambiente

Ministério do Turismo
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco U – 2º e 3º andares
Brasília – DF – CEP: 70065-900 Telefone: (61) 2023-7111 – Secretaria
Executiva E-mail: www.turismo.gov.br
Focos de atuação: Desenvolvimento regional, empreendedorismo,

ficha

patrimônio, direitos humanos e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Que Exploração

é Essa?

Satisfeita com os resultados, a diretora executiva da Maria Mulher sugere ao Futura a pro-

responde
Cara Maria, nesse sentido temos o Crônicas Urbanas,
o Em Comum, Minha Periferia e várias séries de reportagens no Jornal Futura enfocando as regiões de baixa
renda no Brasil, seus desafios e peculiaridades. Além
disso, recentemente estreamos a segunda edição do
projeto A Cor da Cultura.

Movimento Bicicletada – Grupo de Trasporte Humano
Endereço: Rua Mateus Leme, 1142 – 9° andar – Centro Cívico

ficha

dução de mais programas valori“A programação do Canal Futura integra a zando as manifestações culturais
programação da Sala de Cinema Meio Real da periferia e da população negra.
do Ponto de Cultura Maria Mulher”, explica
Maria Noelci Teixeira Homero, diretora executiva da ONG. “A programação infantil do
cinema para as quintas-feiras é assistir ao
Canal Futura das 15h às 17h. Aos sábados,
das 13h às 14h, a programação é voltada para
adolescentes e jovens.”

Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais
Endereço: Rua Lamenha Lins, 1080 – Rebouças – Curitiba
PR – CEP: 80250-020 Telefone: (41) 3013-7185
E-mail: info@maternatura.org.br
Na Internet: www.maternatura.org.br
Focos de atuação: Meio Ambiente, políticas públicas
e relações de consumo
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

A Maria Mulher é uma organização não governamental do Rio Grande do Sul, criada em 1987
e coordenada por mulheres negras com formação e experiências diversas. A ONG atua na defesa dos direitos das mulheres e na luta pela
melhoria das condições de vida das populações
marginalizadas, principalmente afrodescendentes, trabalhando para sensibilizar a sociedade
contra práticas de discriminação racial e sexual.

ficha

Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras
Endereço: Travessa Francisco Leonardo Truda, 40 – sobreloja – Centro
Porto Alegre – RS – CEP: 90010-050 Telefone: (51) 3286-8482
E-mail: mariamulher@mariamulher.org.br Na internet: www.mariamulher.org.br
Foco de atuação: Defesa das populações marginalizadas
Projeto desenvolvido com o Futura: A Cor da Cultura

Curitiba – PR – CEP: 80530-010
Telefone: (41) 3350-5358 E-mail: lcpatricio@gmail.com
Na Internet: bicicletadacuritiba.wordpress.com
Focos de atuação: Bicicleta como meio de transporte
não poluente e mobilidade
Projetos desenvolvidos com o Futura: Nós na Tela

e Maleta Meio Ambiente
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Hip hop:

Maleta Meio Ambiente e Maleta Democracia

mento regional e populações tradicionais
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Meio Ambiente

ficha

Movimento de Transformação Integral
dos Valores Humanos
Focos de atuação: Educação complementar, esporte e geração
de renda | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Movimento de Organização Comunitária – MOC
Endereço: Rua Pontal, 61 – Cruzeiro – Feira de Santana – BA
CEP: 44022-052 Telefone: (75) 3322-4428
E-mail: comunica@moc.org.br Na Internet: www.moc.org.br
Focos de atuação: Meio ambiente, políticas públicas, desenvolvi-

ficha

Movimento de Estudantes Indígenas do Amazonas
Meiam
Endereço: Rua 3, 25 – quadra L – Jardim Oriental – Parque 10 – Manaus
AM – CEP: 69055-210 E-mail: meiam.coord@gmail.com
Na Internet: blogmeiam.blogspot.com
Foco de atuação: Educação inclusiva | Projeto desenvolvido com o
Futura: Maleta Democracia

O hip hop é um movimento cultural
iniciado no final da década de 70
nos Estados Unidos. Caracterizase pela reivindicação de espaço e
voz das periferias, traduzido nas
letras questionadoras e agressivas,
no ritmo forte e intenso e nas imagens grafitadas pelos muros das
cidades. No Brasil ganhou força
na década seguinte, em encontros
na rua 24 de Maio e no Metrô São
Bento, em São Paulo. Hoje, o movimento está espalhado pelo país e
já tem até uma premiação anual: o
Prêmio Hutúz, considerado o maior
da América Latina.

O Movimento Enraizados foi criado para servir
de ponto de ligação entre os adeptos do hip
hop (rap, break, dj e grafite), divulgando os artistas e promovendo a cultura e a inclusão social
através da militância nas periferias das grandes
cidades brasileiras.
Um dos coordenadores do Movimento, o rapper Dudu de Morro Agudo, conta que conheceu o Canal Futura assistindo a programas que
tinham a ver com o seu dia a dia. “Na grade do
Futura existem programas que mostram a realidade de pessoas e organizações em outras
regiões do Brasil que têm trabalhos com os
quais nós nos identificamos. Além do mais, a
programação é educativa”, diz Dudu. Segundo
ele, os produtos de TV podem ser usados para
o trabalho educacional porque a televisão é
um meio de comunicação importante, que tem
elevados índices de audiência, e através dela
podem ser difundidos conteúdos de caráter
educativo, utilizando variados formatos, como
filmes, programas, jornais, etc.
Buscando na grade temas ligados a educação e
cultura, o Movimento Enraizados passou a usar
em suas ações os programas Crônicas Urbanas, Ao Ponto, Diz Aí e Afinando a Língua.
Dudu de Morro Agudo explica a seleção dos
programas: o Diz Aí e o Crônicas Urbanas
foi porque participamos. Os outros (Ao Ponto

e Afinando a Língua) porque tratam de temas
relevantes para nós. Sempre que precisamos
de algo específico, entramos em contato com o
Canal Futura e o programa nos é enviado”, conta Dudu. “Há um consenso na escolha, porque
são programas que têm a ver com a identidade
da organização.”
Os programas são exibidos no Cineclube
do Movimento e em reuniões de imersão com
novos colaboradores. Várias exibições já foram
realizadas, atingindo cerca de 100 pessoas. O
coordenador do Movimento Enraizados vê resultados imediatos: “Os questionamentos após
cada sessão são reais, o conteúdo faz as pessoas pensarem sob novas perspectivas”.
Perguntado se tem alguma sugestão para o canal,
Dudu disse que o Futura podia solicitar pautas,
cobrir eventos ou apresentar programas pilotos
de instituições que estão trabalhando com audiovisual, pois muitas estão produzindo programas
e filmes que estão circulando nos cineclubes do
Brasil e do Exterior. “Por exemplo, o documentário Mães do Hip Hop, que nós do Movimento
Enraizados produzimos em 2009, já foi exibido em
cineclubes e festivais de diversas partes do Brasil
e do mundo. O filme está legendado em inglês,
espanhol e francês, tem 26 minutos e gosta-

ríamos de exibir no Canal Futura,
mas não sabemos como”.

ficha

assistência social, comunicação social, incentivo à leitura, educação inclusiva, esporte, gênero, infância, informática, juventude, música, participação
popular, políticas públicas, questões urbanas, saúde e prevenção, sexualidade e violência | Projetos desenvolvidos com o Futura:
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Movimento Comunitário Pela Cidadania – MOCOCI
Endereço: Rua 196, 94 – núcleo 16 – Cidade Nova III – Manaus – AM
CEP: 69098-261 Telefone: (92) 3223-6157 E-mail: mococi@vivax.com.br
Focos de atuação: Alfabetização de jovens e adultos, arte e cultura,

Movimento Enraizados
Endereço: Rua Thomás Fonseca, 508 – Morro Agudo – Nova Iguaçu
RJ – CEP: 26280-376 Telefone: (21) 2768-2207
E-mail: enraizados@enraizados.org.br Na internet: www.enraizados.com.br  
Foco de atuação: Divulgação e troca de informação entre praticantes do hip hop
Projeto desenvolvido com o Futura: Diz Aí

Cineclube:

É uma associação
ou entidade para a
difusão, geralmente
sem fins lucrativos,
que estimula os seus
membros a ver, discutir e refletir sobre
o cinema.

responde
Caro Dudu, por favor
encaminhe esse material para a nossa área
de Aquisições e Parcerias Internacionais.
Ele será cadastrado e
avaliado cuidadosamente pelas áreas de
Conteúdo e Programação. É preciso verificar
também questões de
direitos autorais.
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Democracia
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Movimento Tradicionalista Gaúcho
Endereço: Rua Piauí, 284 – São José – Passo Fundo – RS – CEP: 99052-380
Telefone: (54) 3312-5894
Focos de atuação: Arte e cultura, meio ambiente e participação popular
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Futura Sky

Núcleo Sócio Ambiental Araçá-Piranga
Endereço: Rua Otto Kunz, 176 – 14 – Sapiranga – RS – CEP: 93800-000
Telefone: (51) 3559-7864 E-mail: arabiosfera@gmail.com
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Obras Sociais Irmã Dulce
Endereço: Avenida Bonfim, 161 – Largo de Roma – Salvador

ficha

e promoção de direitos e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR
Endereço: Rua Pedro I, 461 – Centro – Fortaleza – CE – CEP: 60035-100
Na Internet: meninosemeninasderua.blogspot.com
Focos de atuação: Direitos humanos, juventude, política, justiça

e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir
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Focos de atuação: DST/Aids, gênero, políticas públicas e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

ficha

CEP: 24435-260

ficha

Movimento Mulheres de São Gonçalo
Endereço: Rua Jaime Figueiredo, 2685 – Camarão – São Gonçalo – RJ

Núcleo Omi-Dudu
Endereço: Rua Monte Conselho, 121 – Rio Vermelho – Salvador
BA – CEP: 41940-370 Telefones: (71) 3334-2948 / (71) 3235-8482
Na Internet: www.nucleoomidudu.org.br
Focos de atuação: Questões étnico-raciais, arte e cultura

BA – CEP: 40415-000

Focos de atuação: Assistência social, educação complementar,
educação formal, saúde e prevenção e terceiro setor
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

Observatório de Favelas
Endereço: Rua Teixeira Ribeiro, 535 – Parque Maré – Maré – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21044-251 Telefones: (21) 3104-4057 / (21) 3888-3220
/ (21) 3105-4599 E-mail: contato@observatoriodefavelas.org.br
Na Internet: www.observatoriodefavelas.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura, audiovisual, comunicação social,
juventude, políticas públicas, questões urbanas, segurança pública e violência
Projetos desenvolvidos com o Futura: Crônicas Urbanas

e Maleta Democracia
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Uma parceria que surgiu em 2005 e se fortaleceu com o
passar do tempo.
A TV Ovo, uma associação sem fins lucrativos, surgiu
em 1996 como uma oficina de vídeo da Associação
Comunitária da Vila Caramelo, de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul. Direcionada ao público jovem, tem como
objetivo mostrar a realidade das comunidades dos jovens que participam das oficinas.
Em 2005, a TV Ovo passou a atuar como Ponto de Cultura Espelho da Comunidade, projeto do Programa Cultura
Viva desenvolvido pelo Ministério da Cultura. Foi nesse
mesmo ano que começou a parceria com o Canal Futura.
Denise Copetti, produtora da TV Ovo, relembra: “A TV
Ovo conheceu, mais diretamente, o trabalho do Canal
Futura num encontro de pontos de cultura. Iniciamos um
contato mais forte. Na região de Santa Maria o Futura só está disponível na TV a cabo e, por este motivo,
a programação não estava tão acessível. Por meio da
mobilização comunitária do Canal, a TV Ovo começou a
participar mais das oportunidades que o Futura oferece.
Em 2006, três jovens da TV Ovo fizeram as oficinas de
formação do Geração Futura no Rio de Janeiro”.
O Canal também disponibilizou a Sky para duas entidades de Santa Maria – a TV Ovo e a Associação Comunitária da Vila Nonoai. Depois de vencer algumas
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Oficina de Vídeo TV Ovo
Endereço: Casa de Cultura – sala 26 – Praça Saldanha Marinho, s/n – Santa Maria
RS – CEP: 97010-540 Telefone: (55) 3026-3039
E-mail: tvovo@tvovo.org Na internet: www.tvovo.org
Foco de atuação: Formação audiovisual de jovens
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia, Maleta Toda
Beleza, Beleza do Meu Lugar, Assistir Futura Sky,
Geração Futura e matérias para o Jornal Futura

dificuldades, os jovens que atuam nos projetos desenvolvidos pela TV Ovo passaram a ter maior acesso
à programação do Canal Futura. A diversidade e o caráter educativo da programação chamaram a atenção
de Denise Copetti: “O Canal tem programas para toda
a família, muitos deles voltados para o público jovem,
e são programas televisivos com conteúdo e muito
bem finalizados. No caso específico da TV Ovo, o programa No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais é um importante trabalho sobre fazer cinema/TV
que ajuda na motivação e na criatividade dos jovens
envolvidos em nossos projetos audiovisuais. Além
deste, o Globo Ecologia e o Globo Ciência são
ótimos programas e podem ser usados para qualquer
público. Na área da cultura etnográfica o Passagem
Para... é belíssimo”.
A TV Ovo recebeu as Maletas Democracia e Toda
Beleza e passou a usar os programas em suas ações.
Também usa o Que Exploração É Essa?: “Estamos
trabalhando com a Maleta Democracia em parceria com a Secretaria de Educação do Município. Com
a 8ª Coordenadoria Regional de Educação usamos o
programa Que Exploração É Essa?, que também é
usado no projeto TV Ovo no Ônibus e em algumas exibições itinerantes”, conta Denise. ”A Maleta Toda
Beleza é usada em parceria com a Escola Municipal
de Artes Eduardo Trevisan - Emaet.”

Em 2008, a TV Ovo foi uma das parceiras do Canal Futura na realização
do seminário Cultura Audiovisual,
Cidadania e Transformação Social e
da mostra Por Que Democracia? que
aconteceram durante o Sétimo Festival Santa Maria Vídeo e Cinema.
As ações da TV Ovo são discutidas em
reuniões semanais, com todo o núcleo
de produção. Os conteúdos giram em
torno dos interesses dos jovens que
compõem o quadro da associação. No
caso das Maletas, a TV Ovo repassa o
material para as escolas de rede pública de ensino de Santa Maria e a escolha dos programas acontece conforme
a necessidade e o objetivo dos professores que utilizam o material. Nas escolas, a escolha é do próprio educador,
dentro das opções das Maletas. Quando se trata do uso na TV Ovo, o objetivo
principal é a formação e a informação.
Esse trabalho atinge um público
bem grande: dentro da TV Ovo o
número de pessoas gira em torno
de 20, mas nas escolas ultrapassa

1.000 estudantes por ano.
Denise Copetti diz que muitos jovens
ficam cheios de ideias para produzir
os programas que são veiculados no
TV Ovo no Ônibus. Já nas escolas, segundo relatos das professoras, os alunos participam mais e buscam informações sobre os assuntos abordados.
A parceria da TV Ovo com o Canal
Futura não ficou apenas por aí: a TV
Ovo já produziu peças do interprograma Beleza do Meu Lugar para o
Futura e atualmente produz matérias
para o Jornal Futura. E dá uma sugestão ao Canal: ampliar a in-

teratividade com os jovens
e possibilitar a exibição
de material audiovisual na
internet, abrindo um canal
de comunicação direta. Deni-

se Copetti exemplifica: “Se um grupo
se interessou por algum tema ou programa especifico, fazer com que esses jovens materializem sua visão em
produtos audiovisuais e contribuam
efetivamente com o Canal”.

responde
Ótima ideia Denise! Temos somente
que verificar questões jurídicas de
cada produto desenvolvido, além, é
claro, da qualidade técnica. Mesmo
na internet, é necessário que todas
as produções tenham suas devidas
autorizações de uso de imagem,
trilha sonora, etc. Normalmente é
nesse quesito que esbarram as produções alternativas que querem ser
exibidas por canais de TV ou mesmo sites institucionais.
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ONG Associação Ecológica Canela – ASSECAN
Endereço: RPPN Bosque de Canela – Rua Doutor Rui Viana da Rocha – caixa postal 67
Canela – RS– CEP: 95680-000 Telefone: (54) 3282-2597 E-mail: assecan@gmail.com
Na Internet: assecan.blogspot.com Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

A organização não governamental Catavento Comunicação e Educação Ambiental nasceu em Fortaleza, em
1991, como um programa de rádio criado por estudantes das Faculdades de Comunicação Social e Direito da
Universidade Federal do Ceará. Veiculado pela Rádio
Universitária FM, o programa Catavento se transformou
em uma ONG em 1995, focalizando sua atuação numa
combinação de comunicação e educação como estratégia para o desenvolvimento humano.
A Catavento atua em vários projetos envolvendo crianças, adolescentes e jovens
do semiárido brasileiro, busTipo de clima caracterizado
pela baixa umidade e pouco
cando potencializar a comunicação como
volume de chuva.
meio de transformação, contribuindo para
a construção de uma sociedade justa e
solidária. Também são abordados conceitos como ecologia, desenvolvimento sustentável, protagonismo juvenil,
gênero e geração.

Semiárido
brasileiro
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Ong Casa da Riberia
Endereço: Rua Frei Miguelinho, 52 – Ribeira – Natal – RN – CEP: 59012-180
Telefone: (84) 3211-7710 E-mail: casa@casadaribeira.com.br
NA INTERNET: www.casadaribeira.com.br Foco de atuação: Arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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ONG Canto Jovem
Endereço: Avenida Deodoro da Fonseca, 362 – Petrópolis – Natal – RN – CEP: 59020-600
Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Uma das responsáveis pela Catavento é Marilac Souza.
Ela conheceu o Canal Futura através de chamadas na TV
aberta. Ela acredita no uso de programas de TV no trabalho educacional: “O desenvolvimento da educação se
nutre dos canais comunicativos, desde as ferramentas
naturais do ser humano até as invenções tecnológicas”.

ficha

acompanhamento e reforço escolar, formação profissional, geração de renda e meio ambiente
Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração Futura, Maleta Toda Beleza,
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Oficina Escola de Lutheria da Amazônia - OELA
Endereço: Rua 22 – quadra O – casa 8 – conjunto São Cristóvão – Zumbi II – Manaus – AM
CEP: 69084-580 Telefones: (92) 3644-5459 / (92) 3638-2667 E-mail: oela@oela.org.br
Na Internet: www.oela.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, incentivo à leitura,

ONG Catavento Comunicação e Educação ambiental
Endereço: Rua Costa Barros, 1088 – casa 14 – Centro – Fortaleza – CE – CEP: 60160-280
Telefone: (85) 3252-6990 E-mail: catavento@catavento.org.br
Na internet: www.catavento.org.br
Focos de atuação: Democratização da produção e do acesso ao conhecimento.
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

programas para usar em seu curso de pós-graduação:
“Procurava precisamente obras do filósofo francês Ranciére. Eu tinha visto todos os vídeos da Maleta Democracia, e quando comecei a estudar esse autor, resolvi
levar o material para discussão em minha sala de aula”.
Vinte pessoas assistiram à exibição. “A tradução desse
autor no Brasil torna o seu texto complexo. A entrevista
com ele nos deu uma dimensão mais clara da sua conceituação de democracia. Foi um produto inédito para
toda a turma”, diz Marilac Souza.

Catavento:

Objeto que indica a direção
e a força do vento, com
setas ou pás dispostas lateralmente sobre um eixo
horizontal.

Na ONG Catavento, os programas usados são os da
Maleta Democracia, mas Marilac também já baixou
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religiosidade, infância e juventude, ensinos técnico e formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ONG Sentinela dos Pampas
Endereço: Avenida Brasil Oeste, 758 / fundos – Centro – Passo Fundo – RS – CEP: 99025-003
Telefone: (54) 3311-2555
Focos de atuação: Arte e cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente e política
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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ONG Sociedade Terra Viva Brasil – STV
Endereço: Rua Francisco Ferreira de Lima, 304 – Lagoa Nova – Natal – RN – CEP: 59075-800
Foco de atuação: Direitos humanos
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda Beleza e Maleta Meio Ambiente
ONG Somos – Comunicação, Saúde e Sexualidade
Endereço: Rua Jacinto Gomes, 378 – Santana – Porto Alegre – RS – CEP: 90040-270
Telefone: (51) 3233-8423 E-mail: somos@somos.org.br
Na Internet: www.somos.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, educação complementar,
gênero e saúde e prevenção | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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ONG Pão dos Pobres
Endereço: Rua da República, 801 – Cidade Baixa – Porto Alegre – RS – CEP: 90050-321
Telefone: (51) 3433-6900 E-mail: paodospobres@paodospobres.org.br
Na Internet: www.paodospobres.org.br Focos de atuação: Assistência social,

ONG Terra do Meio
Endereço: Travessa Fé em Deus, 134 – Ilhota – Vera Cruz – BA – CEP: 44470-000
Na Internet: www.terradomeio.org.br/pr/equipe.php
Focos de atuação: Meio ambiente, patrimônio, juventude e desenvolvimento regional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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ONG Juriti
Endereço: Rua Eletricista João Rocha Matos, 1 – conjunto Almino – Leandro Bezerra
Juazeiro do Norte – CE – CEP: 63035-070 Telefone: (88) 3571-1580
E-mail: ongjuriti@yahoo.com.br Na Internet: www.juriti.org.br
Focos de atuação: Meio ambiente, educação complementar, arte e cultura e tecnologia
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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ONG Encine
Endereço: Rua Carlos Barbosa, 150 – Papicu – Fortaleza – CE – CEP: 60175-355
Telefone: (85) 3262-5356
Na Internet: www.encine.org.br
Focos de atuação: Audiovisual, educação complementar e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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ONG Criola
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 482 – sobreloja 203 – Centro – Rio de Janeiro
RJ – CEP: 20071-000 Telefones: (21) 2518-6194 / (21) 2518-7964
E-mail: criola@criola.org.br Na Internet: www.criola.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos, justiça e promoção de direitos e sexualidade
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Toda Beleza e Maleta Democracia
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ONG Cores da Rua
Endereço: Rua Nunes Machado, 2333 – Parolim – Curitiba – PR – CEP: 80220-070
Telefone: (41) 3334-3594
Na Internet: www.coresdarua.org Foco de atuação: Arte e cultura
Projetos desenvolvidos com o Futura: Nós na Tela e Maleta Meio Ambiente
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ONG Cidade
Endereço: Rua Antão de Farias, 50 – Bomfim – Porto Alegre – RS – CEP: 90035-210
Telefone: (51) 3264-3386 E-mail: cidade@ongcidade.org Na Internet: www.ongcidade.org
Focos de atuação: Fortalecimento de ONGs e movimentos sociais e questões urbanas
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia e Fóruns Temáticos

ONG Verde Vida
Endereço: Sitio Catingueira, 125 – Ponta da Serra – Crato – CE Telefone: (88) 3523-9262
E-mail: verdevida@yahoo.com.br Na Internet: www.projetoverdevida.wordpress.com
Focos de atuação: Desenvolvimento regional, educação complementar, meio ambiente,
infância e juventude | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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A ZooN Fotografia foi a primeira agência de fotografia do estado em 1993 e constitui-se como ONG
desde 1997, como consequência de um movimento
fotográfico iniciado ao final dos anos 1980 em Natal
e trabalha para expandir a fotografia e o audiovisual no Rio Grande do Norte. A ZooN foi contemplada
como Ponto de Cultura em 2004, finalista pelo prêmio
Cultura Viva do Ministério da Cultura em 2007 e recebeu o prêmio Asas do MINC em 2009.
Atua no fomento das artes visuais através de projetos culErnesto Guevara de la
turais, educativos e sociais.
Serna nasceu na cidade argentina de Rosário no dia 14
Alguns dos projetos mais imde junho de 1928, em uma famíportantes desenvolvidos pela
lia aristocrática porém de ideias
socialistas. Desde pequeno sofre
ZooN: Maratona Fotográfica,
ataques de asma e por essa razão
Projeto Natal de Fotografia,
em 1932 se muda para as serras
de Córdoba. Tornou-se
Ponto de Cultura Fotografia e
revolucionário e líder político
Identidade, Educação Lúdica
latino-americano, cuja negação
do Olhar, Projeto Natal Fora aderir tanto ao capitalismo
quanto ao comunismo ortodoxo
mação em Cinema e Vídeo,
transformou-o num emblema da
Projeto Che Vive, Cursos
luta socialista.
de Fotografia Digital em
parceria com o Senac e Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte UERN, Festival Goiamum Audiovisual,
Jornal da Fotografia, além de participar de vários coletivos que pensam políticas públicas e desenvolvimento

Che Vive:
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ONG Zoon Fotografia
Endereço: Rua Vigário Bartolomeu, 635 – Edifício 21 de Março – sala 410 – Centro
Natal – RN – CEP: 59023-904 Telefone: (84) 3211-2921
E-mail: zoon@zoon.org.br Na internet: www.zoon.org.br
Focos de atuação: Promoção da fotografia e do audiovisual como cultura e expressão
Projetos desenvolvidos com o Futura: Belezarias, Beleza do Meu Lugar,
Maleta Toda Beleza, Amigos do Futuro e Jovens Olhares de Tucumã
da fotografia e do cinema no estado e no Brasil.

“Consideramos a mobilização do Futura como um grande diferencial, de vital importância para o canal e as
entidades que se aproximam desta rede. Nossa parceria com o Canal futura acontece em vários momentos importantes de nossa entidade, seja na oficina de
fotografia em Natal (2006) que resultou na publicação
do livro Belezarias (2007) e da nossa participação na
Maleta Toda Beleza, seja nas oficinas realizadas em
comunidades com os jovens de Sobral (CE) 2008 através
do projeto Amigos do Futuro e Tucumã (PA) 2009, no
projeto Jovens Olhares de Tucumã, em parceria com
a Vale”. diz Henrique José, diretor da ONG.
Estas oficinas, ministradas para os jovens destes municípios, resultaram em exposições e publicações de
imagens ricas das belezas destes lugares, captadas por
estes jovens, que mapearam e fotografaram seus municípios utilizando um processo que denominamos de
Educação Lúdica do Olhar.
Como fruto da Maleta Toda Beleza, inspirados no documentário Toda Beleza sobre o Edifício Califórnia em
Recife, foi produzido um vídeo documentário em 2008,
sobre o edifício 21 de Março (onde se localiza a sede
da entidade), que foi o primeiro prédio de 10 andares de

Natal e tem uma rica história ligada aos movimentos sociais, culturais, políticos e religiosos da cidade. “Sempre utilizamos os programas do Futura em
nossas atividades de aulas (nos diversos cursos e
oficinas que ministramos) e exibições (projeções comunitárias na colônia do Pium em Nízia Floresta/RN),
principalmente as séries Foto-Grafias, Globo Ecologia, Um Pé de Quê?, O Bom Jeitinho brasileiro
e Afinando a Língua”.
“Além da produção de conteúdos para o Jornal Futura e a participação em diversas atividades da mobilização do Canal, enviamos nossa proposta para o
1º Pitching Social de programas em 2010, e, mesmo
não selecionados, estamos tocando o projeto do
programa localmente. Sempre fonte de inspiração,
os programas do Futura são marco de qualidade e
inovação que nos instigam no nosso projeto atual
de produção de conteúdos para a TV. A ferramenta Futuratec é um marco na TV brasileira de democratização do acesso e de disseminação de uma
programação vasta e educativa como a do Canal;
achamos que ela pode ser mais difundida nas comunidades, pontos de cultura, cineclubes e escolas do
Brasil. Que novas parcerias e ações conjuntas venham fortalecer estes laços de mobilização cultural
e amizade”, finaliza Henrique.
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DST/ Aids, gênero e sexualidade

Toledo – PR – CEP: 85903-300
Telefone: (45) 3055-8743 Na Internet: www.ecoclubes.org
Focos de atuação: Infância, meio ambiente e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Parque Nacional da Serra dos Órgãos – PARNASO
Endereço: Avenida Rotariana, s/n – Teresópolis – RJ – CEP: 25960-602
Telefones: (21) 2152-1117 / (21) 2152-1100
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Organização para Promoção de Ecoclubes – OPE
Endereço: Rua Raimundo Leonardi, 2121 – Jardim La Salle
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ORGANIZAÇÃO JUVENIL KOKARES
Endereço: Rua Mem de Sá, s/n – Bahia Velha Rio Branco – AC
E-mail: organizacaokokares@gmail.com
Focos de atuação: Juventude e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Dra. Zilda Arns
Neumann

Médica pediatra e sanitarista brasileira. Em 1983, criou
a Pastoral da Criança, que
se tornou um dos projetos
sociais de maior alcance em
todo o mundo.
A Pastoral acompanha milhões de gestantes, crianças
menores de seis anos e famílias pobres em quatro mil
municípios brasileiros. Seus
mais de 260 mil voluntários
educam as mães em como
evitar e combater a maior
parte das doenças que atacam as crianças, conseguindo reduzir a mortalidade
infantil. Dra. Zilda criou também a Pastoral dos Idosos no
Brasil e a Pastoral Internacional das Crianças. Durante
uma missão humanitária, em
janeiro de 2010, a Dra. Zilda
foi uma das vítimas fatais do
terremoto que atingiu Porto
Príncipe, capital do Haiti.
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Organização de Auxílio Fraterno – OAF
Endereço: Rua do Queimadinho, 17 – Lapinha – Salvador – BA
CEP: 40325-260 Telefone: (71) 3319-9700
E-mail: oaf@oaf.org.bt Na Internet: www.oaf.org.br
Focos de atuação: Infância, juventude, violência, saúde e prevenção,

Pastoral da Criança Diocese Pesqueira
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 23 – Centro – Pesqueira – PE – CEP: 55200-000
Telefones: (87) 3835-1476 / (87) 3835-1562
E-mail: pastoraldacrianca@diocesedepesqueira.org
Na internet: www.diocesedepesqueira.org/pastoraldacrianca
Foco de atuação: Desenvolvimento integral das crianças
Projeto desenvolvido com o Futura: Kit Juntos Somos Fortes
Juntos Somos Fortes! O nome da série do Futura define bem a parceria do canal com a Pastoral da Criança da Diocese de Pesqueira, em
Pernambuco. A Pastoral, organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, criado em 1983 pela Dra. Zilda
Arns Neumann, foi implantada em Pesqueira em 1988 e hoje atua em 852 comunidades em
13 municípios da região.

oferecendo novos interesses aos educandos. O
trabalho é feito através de reuniões, palestras
e visitas comunitárias. E os resultados são mais
motivação na venda dos produtos, mais criatividade e organização.

A parceria com o Futura surgiu de um encontro
da mobilizadora do Canal na região com a Coordenadora Diocesana da Pastoral da Criança,
Maria Adriana e Silva. Adriana conta que o que
chamou a atenção dela na programação do Futura foi a metodologia, a missão e o respeito e
cuidado com a diversidade humana. A partir daí,
a Pastoral passou a usar vários programas em
suas ações: Juntos Somos Fortes; Dom João
no Brasil; Educação Fiscal e Cidadania; Ética; Família Alcântara; Geração Futura; Globo Ciência e Globo Rural. Um dos objetivos é
ajudar as comunidades em pequenos projetos de
geração de renda.

que viessem aqui ver e divulgar
nossa realidade. Estou organizando um

Adriana diz que acredita no uso de programas
de TV no trabalho educacional, porque eles chamam a atenção de uma maneira conquistadora,

A coordenadora da Pastoral da Criança de Pesqueira, que antes sentia falta de recursos concretos que pudessem dar mais subsídios às ações,
hoje só tem um convite a fazer: “Eu gostaria

evento para toda a família do Canal Futura e a
Família Pastoral da Criança, para prestar uma
homenagem e reforçar os laços de parceria”.

responde
Cara Adriana, agradecemos o convite e quem sabe não
organizamos uma conversa com audiência em sua região? O Futura periodicamente avalia seus programas
convidando pessoas da audiência ou de grupos com
os quais nos relacionamos para opinar sobre conteúdo,
formato e narrativa. O objetivo é estabelecer pontos de
contato com nosso público, bem como aprimorar nossos
produtos, sempre tornando-os mais adequados e alinhados com as demandas e opiniões dos telespectadores.
Quem organiza a conversa com a audiência é a área de
Conteúdo, em parceria com a Mobilização do Futura!
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Ponto de Cultura Campo da Tuca
Endereço: Rua D, 200 – Vila João Pessoa – Porto Alegre – RS – CEP: 91510-480
Telefone: (51) 3384-6118 Na Internet: www.campodatuca.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura, gênero, geração de renda e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Ponto de Cultura Assunção
Endereço: Rua Botoró, 21 – Assunção – Porto Alegre – RS
Na Internet: pontoassuncao.blogspot.com
Focos de atuação: Arte e cultura e direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Ponto de Cultura Anima Bonecos - Centro de Pesquisa
e Produção de Teatro de Animação
Endereço: Rua Vidal Ramos, 197 – Sumaré – Rio do Sul – SC – CEP: 88010-320
Telefone: (47) 3525-5229 Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos, saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Ponto Cidadão
Endereço: Avenida Joaquim Nabuco, 46 – Centro – Igarassu – PE – CEP: 53610-070
Telefone: (81) 3543-0277 Na Internet: www.pontocidadao.org.br
Focos de atuação: Empreendedorismo, ensino técnico e formação profissional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Pastoral da Juventude
Endereço: Avenida Don Manuel, 339 – Centro – Fortaleza – CE – CEP: 60060-090
Telefone: (85) 3279-3488
Na Internet: www.pj.org.br Focos de atuação: Religiosidade, assistência social,
infância e juventude Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Ponto de Cultura Cinema de Animação
Endereço: Rua Bernardo Vieira de Melo, 64 – Centro – Igarassu – PE – CEP: 53610-030
Telefone: (81) 3184-3074 E-mail: cinemadeanimacao@gmail.com
Na Internet: pontocinemadeanimacao.blogspot.com
Focos de atuação: Arte e cultura e produção audiovisual
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
Ponto de Cultura Odomodê
Endereço: Avenida Ipiranga, 3850 – Jardim Botânico – Porto Alegre – RS – CEP: 90610-000
Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos, educação inclusiva, gênero,
geração de renda, grupos ou movimentos étnicos e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Ponto de Cultura Pindorama
Endereço: Rua Mirapalhete, 1179 – Centro – Santa Vitória do Palmar – RS – CEP: 96230-000
Telefone: (53) 3263-8000 Focos de atuação: Arte e cultura e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
Ponto de Cultura Raízes do Kaingang – Instituto Kaingang
Endereço: Reserva Indígena da Serrinha Alto Recreio – Ronda Alta – RS – CEP: 99670-000
Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos, educação inclusiva, geração de renda,
grupos ou movimentos étnicos e infância
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta

Toda Beleza e Assistir Futura Sky

Ponto de Cultura Tenda Jovem de Anápolis
Endereço: Praça Bom Jesus, 101 – Diretoria de Cultura – Centro – Anápolis – GO – CEP: 75025-050
Telefones: (62) 3902-1077 / (62) 3902-1022
Na Internet: www.cultura.anapolis.go.gov.br/pontodecultura
Focos de atuação: Juventude, tecnologia, empreendedorismo, audiovisual e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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humanos, justiça e promoção de direitos, violência, infância e juventude e políticas públicas
Projetos desenvolvidos com o Futura: Que Exploração é Essa? e Maleta Democracia
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Programa Social Crescer e Viver
Endereço: Rua Benedito Hipólito, s/n (lona de circo) – Cidade Nova – Rio de Janeiro
RJ – CEP: 20211-130 Focos de atuação: Arte e cultura e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno – PROAME
Endereço: Rua São Pedro, 968 – Centro – São Leopoldo – RS – CEP: 93010-260
Telefone: (51) 3592-4553 E-mail: executiva@cedecaproame.org.br
Na Internet: www.cedecaproame.org.br Focos de atuação: Assistência social, direitos
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assistência social, direitos humanos, educação complementar, esporte e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil / Tucumã – PETI
Endereço: Avenida Brasil, s/n – Loja A – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefones: (94) 3433-3558 / (94) 3433-1734 Focos de atuação: Juventude,
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cultura afro-brasileira, DST/Aids, educação complementar, empreendedorismo, esporte, gênero, geração
de renda, infância e juventude, informática, meio ambiente e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Programa de Desenvolvimento de Área – PDA – Estrela do Amanhã
Focos de atuação: Arte e cultura, juventude e participação popular, desenvolvimento regional,
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Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Educação – SEMED
Endereço: Rua Professor Teócrito Batista, s/n – Jardim Picuaia – CAIC – Itingá – Lauro de Freitas
BA Telefone: (71) 3288-8706 E-mail: ouvidoria@laurodefreitas.ba.gov.br
Na Internet: www.laurodefreitas.ba.gov.br Focos de atuação: Políticas públicas, educação
formal, esportes, arte e cultura | Projetos desenvolvidos com o Futura: Assistir Futura Sky
e matérias para o Jornal Futura

Projeto Acordar sem fome
E-mail: yuri@acordarsemfome.com
Na Internet: acordarsemfome.blogspot.com
Focos de atuação: Arte e cultura, assistência social, audiovisual e direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Projeto Ágata Esmeralda
Endereço: Rua Fernando Cardoso, 20 – Boca do Rio – Alto do São Francisco – Salvador – BA – CEP: 41715210 Telefone: (71) 3392-9193 E-mail: agata@ongba.org.br Na Internet: ospiti.peacelink.it/
zumbi/org/agata/home.html Focos de atuação: Arte e cultura e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
Projeto Alegrando
Endereço: Rua Jacarezinho, 1122 – Mercês – Curitiba – PR – CEP: 80810-130
Telefone: (41) 3335-6726
Na Internet: projetoalegrando.blogspot.com
Focos de atuação: Meio ambiente, desenvolvimento regional, infância e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Projeto Aroeira
Endereço: Rua General Vieira da Rosa, 610 – Mont Serrat – Florianópolis – SC – CEP: 88020-420
Telefone: (48) 3224-6462
Focos de atuação: Empreendedorismo, formação profissional e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Projeto Arrastão – Movimento de Promoção Humana
Endereço: Rua Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, 255 –- Jardim Campo Limpo – São Paulo
SP – CEP: 05788-290 Telefone: (11) 5841-3366 E-mail: arrastao@arrastao.org.br
Na Internet: www.arrastao.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, educação complementar, geração de renda, infância e produção audiovisual | Projetos desenvolvidos com o Futura:

Maleta Toda Beleza, Maleta Democracia e Beleza do Meu Lugar
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8° até 10º andar – Comércio – Salvador – BA – CEP: 40010-020
Telefone: (71) 3242-5912 E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br
Na Internet: www.projetoaxe.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura e direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Projeto Olho Vivo
Endereço: Rua Piquiri, 737 – Rebouças – Curitiba – PR – CEP: 80230-140
Telefones: (41) 3015-1592 / (41) 3335-0121
E-mail: projetoolhovivo@uol.com.br Na Internet: www.projetoolhovivo.com.br
Foco de atuação: Produção audiovisual
Projetos desenvolvidos com o Futura: Nós na Tela,
Maleta Meio Ambiente e Beleza do Meu Lugar
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Projeto Axé – Unidade de Dança e Capoeira
Endereço: Avenida Estados Unidos, 161 – Edifício Suerdieck,
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8° até 10º andar – Comércio – Salvador – BA – CEP: 40010-020

Telefone: (71) 3242-5912 E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br
Na Internet: www.projetoaxe.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Projeto Axé – Educação de Rua
Endereço: Avenida Estados Unidos, 161 – Edifício Suerdieck,

Comércio – Salvador – BA – CEP: 40010-020
Telefone: (71) 3242-5912 E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br
Na Internet: www.projetoaxe.org.br Focos de atuação: Questões
étnicas, violência, infância, juventude, políticas públicas, direitos humanos, arte e
cultura, saúde e prevenção, DST/ Aids, gênero e audiovisual
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Projeto Legal
Endereço: Largo São Francisco Paula, 34 – 7º andar – Centro – Rio de Janeiro
RJ – CEP: 20051-070 Telefone: (21) 2507-6464
E-mail: projetolegal@projetolegal.org.br / comunicacao@projetolegal.org.br
Na Internet: www.projetolegal.org.br
Focos de atuação: Direitos humanos e formação profissional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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8° até 10º andar – Comércio – Salvador – BA – CEP: 40010-020
Telefone: (71) 3242-5912 E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br
Na Internet: www.projetoaxe.org.br
Foco de atuação: Arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Projeto Axé – Canteiro dos desejos
Endereço: Avenida Estados Unidos, 161 – Edifício Suerdieck,

Projeto Axé – Unidade Educativa do Pelourinho
Endereço: Avenida Estados Unidos, 161 – Edifício Suerdieck, 8° até 10º andar

Projeto Procurando Caminho
Endereço: Praia da Armação – Florianópolis – SC – CEP: 88066-374
Focos de atuação: Arte e cultura e esporte
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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comunicação social, gênero, meio ambiente, saúde e prevenção e desenvolvimento
comunitário integrado e sustentável Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

O objetivo do Projeto Saúde e Alegria é promover
e apoiar processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável, que
contribuam no aprimoramento de políticas públicas, qualidade de vida e exercício da cidadania.
O coordenador de Educação, Cultura e Comunicação do Projeto, Fábio Anderson Rodrigues
Pena, conheceu o Futura em visitas feitas pela
equipe do Canal para realização de reportagens
no projeto. Depois, Fábio participou de eventos
promovidos pelo Futura.
O PSA desenvolve projetos na área de educomunicação, isto é, com o uso de materiais de
comunicação como forma de educação no desenvolvimento de competências e habilidades
comunicativas abordando saúde, cultura e ci-
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Em Santarém encontra-se a Cerâmica Tapajós. É uma das
cerâmicas mais antigas e, de tão perfeita, chega a ser comparada até mesmo com a mais fina porcelana chinesa. Existem peças espalhadas por vários museus do mundo.

Saúde

dadania. Sem acesso à programação, Fábio usa
os vídeos disponibilizados pela Maleta Saúde:
“O mais interessante é o tratamento de temas
sociais e a diversidade de abordagens sobre
assuntos que podem ser utilizados em projetos
educacionais. Além disso, o Canal é boa fonte
de inspiração para educadores ao apresentar experiências exemplares”, avalia Fábio Pena.
Os programas da Maleta Saúde são utilizados de duas maneiras:
- na sala de espera do barco-hospital Abaré, que
atende regularmente 74 comunidades ribeirinhas. A exibição é feita para os pacientes que
aguardam atendimento. Os principais programas exibidos são o Estação Saúde e o Sala
de Notícias sobre planejamento familiar.
- em oficinas comunitárias com crianças e
adolescentes, a exibição dos programas faz
parte das atividades, visando a incrementar
as discussões. O mais utilizado é o programa
Teca na TV.
Fábio Pena diz que não tem como quantificar os
resultados, mas que os programas têm sido de
suma importância para mobilizar as comunidades para os cuidados com sua própria saúde.
“Informação é também um remédio precioso.
Além disso, os vídeos ajudam a ilustrar mais facilmente os conteúdos”, conclui.
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Área de terra não urbanizada.

Santarém:

Projeto Trilhas Urbanas
Endereço: Avenida IV Centenário, 1268 – Portão 7A – Parque do Ibirapuera
São Paulo – SP Telefone: (11) 3813-8670 E-mail: equipetrilhasurbanas@gmail.com
Na Internet: www.equipetrilhasurbanas.pro.br
Focos de atuação: Arte e cultura e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Glebas:

O Projeto Saúde e Alegria – PSA – é uma organização não governamental fundada em 1985, que
atua em três municípios do Médio Amazonas
– Belterra, Aveiro e Santarém, local de sua
sede. A ONG atende principalmente a população rural, distribuída ao longo de rios e estradas
em comunidades que variam entre 10 e 200 famílias, ocupando terras devolutas ou áreas de
assentamentos, glebas e unidades de conservação como a Reserva Extrativista TapajósArapiuns e a Floresta Nacional do Tapajós.
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Projeto Saúde e Alegria
Endereço: Avenida Mendonça Furtado, 3979 – Liberdade – Santarém – PA
CEP: 68040-050 Telefone: (93) 3067-8000 E-mail: psa@saudeealegria.org.br
Na internet: www.saudeealegria.org.br Focos de atuação: Arte e cultura,

Projeto TV´s da UFC
Endereço: Avenida da Universidade, 2853 – Benfica – Fortaleza – CE
CEP: 60020-181 Telefone: (85) 3366-7300
Focos de atuação: Juventude e audiovisual
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Maleta Toda Beleza, Maleta Meio Ambiente e Maleta Democracia

Leandro Anton, coordenador do Quilombo do
Sopapo, conta que, ainda hoje, as três maletas
do Futura são usadas nas ações.
“É importante ressaltar o uso dos vídeos da
Maleta Democracia em atividades e seminários de formação do Conselho Gestor Comunitário do Quilombo do Sopapo. Também
fizemos usos de alguns vídeos da Maleta
Toda Beleza e Meio ambiente nos cursos
de audiovisual”, diz Leandro.
O público-alvo era composto de cerca de 150
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pessoas. Entre elas, estava uma jovem formada
em um curso de audiovisual selecionada para o
projeto Geração Futura 15, que fez intercâmbio em janeiro de 2010.

Rede Acreana de Jovens em Ação
Endereço: Rua Vitória, 60 – Conquista – Rio Branco – AC – CEP: 69914210 Telefone: (68) 3228-0656 E-mail: reaja.ac@uol.com.br
Na Internet: www.diaglobal.org.br Focos de atuação:
Juventude, participação política, gênero e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura

Sky

mas que abordem a questão dos
negros no Brasil e sua contribuição na constituição do país; sobre jovens, cultura e diversidade
étnica na América Latina; sobre
Economia Solidária e sobre as cidades brasileiras.
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Sem acesso ao Canal Futura, o coordenador do
Quilombo do Sopapo sente falta de progra-

Meio Ambiente,
Maleta Democracia e Assistir Futura Sky

responde
Caro professor, o que você sugere em relação à questão dos negros no Brasil pode ser encontrado no projeto A Cor da Cultura que, recentemente, teve sua
segunda fase lançada. Veja o box informativo sobre o
projeto ao final dessa publicação. Além disso, a série
feita em parceria com o SEBRAE, Comércio Justo e
Solidário, que mostra como produtores, comunidades,
cidades e consumidores, diante das dificuldades, vão à
luta, superam obstáculos e conquistam resultados porque conseguem acessar mercados de forma diferente
e mais justa.
E a respeito do tema cidades brasileiras, temos três
séries seguidas do Globo Ciência onde a pesquisa
científica tem como lócus a própria cidade.

Rede Acreana de Mulheres e Homens – RAMH
Endereço: Rua Silvestre Coelho, 466 – Bosque – Rio Branco
AC – CEP: 69908-360 Telefone: (68) 3224-8607
Na Internet: www.gta.org.br
Focos de atuação: Gênero, direitos humanos, empreendedorismo,
geração de renda e sexualidade
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta
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O Quilombo do Sopapo é um Ponto de Cultura
de Porto Alegre mantido pela organização não
governamental Guayí em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal.
Criado em 2007, o Quilombo realiza atividades
lúdicas e de formação para jovens, trabalhando pela inclusão social e econômica e visando
à prevenção da violência através da economia
solidária. Mantém um núcleo de fotografia, uma
biblioteca comunitária, cinema e telecentro.
A parceria com o Canal Futura surgiu durante
um encontro da rede dos Pontos de Cultura da
Região Sul do Brasil para apresentação do projeto Maleta Toda Beleza.
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ra, audiovisual, comunicação social, cultura afro-brasileira, educação complementar, informática, música, violência e geração de renda | Projetos desenvolvidos com o Futura:
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Quilombo do Sopapo
Endereço: Avenida Capivari, 602 – Cristal – Porto Alegre – RS – CEP: 90810-070
Telefones: (51) 3398-6788 / (51) 3398-0602 E-mail: quilombodosopapo@gmail.com
Na internet: www.quilombodosopapo.blogspot.com / www.projetoimagensfaladas.
wordpress.com / www.produtoracvp.blogspot.com Focos de atuação: Arte e cultu-

Rede Bioma Pampa
Endereço: Rua da República, 592/21 – Cidade Baixa – Porto Alegre
RS – CEP: 90050-320 Telefone: (51) 3226-1955
E-mail: redebiomapampa@yahoogrupos.com.br
Na Internet: www.biomapampa.com.br
Focos de atuação: Desenvolvimento regional e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Sua atuação é voltada para a promoção da cidadania
através da capacitação e inserção social e produtiva
de adolescentes, jovens e apoio por meio de mentorias
para microempreendedores, prioritariamente oriundos
de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Em sete anos, a Rede Cidadã conseguiu
empregar 9.997 mil jovens e 488 pessoas portadoras de
deficiência em empresas parceiras.

Cristiane usa o Futuratec para baixar programas utilizados em ações na ONG. A programação do Canal Futura a atraiu pela diversidade de temas que podem ser
trabalhados nos mais variados contextos e com os mais
variados públicos. Ela usa nas ações da Rede Cidadã os
programas Juntos Somos Fortes e Aprender a Empreender. A escolha foi feita pela equipe de trabalho
responsável pelas ações, como forma de dar embasamento para a realização das atividades. A equipe é composta de três pessoas e os programas são apresentados
como apoio na execução de programas de formação.
Cristiane Villela vê resultados a partir dessa ação: “Os
programas puderam ilustrar situações que só seriam conhecidas em sua teoria. Isso gera maior compreensão
dos temas trabalhados”.

ficha
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Cristiane Vilela, gerente de entrega da ONG, acredita
que “os programas de TV podem ser uma ferramenta
útil no processo educacional na medida em que as situações representadas ilustram as situações reais,
proporcionando o aprendizado e contribuindo para a
experimentação das situações. O papel do educador
nesse processo é o de proporcionar discussões sobre

ficha

os programas da televisão a fim de formar cidadãos críticos a ponto de selecionar programas que lhes sejam
favoráveis de alguma forma”.
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A Rede Cidadã é uma organização não governamental
de Belo Horizonte, parceira da Fundação Roberto Marinho no projeto Aprendiz Legal.
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Rede Cidadã
Endereço: Avenida do Contorno, 7962 – Lourdes – Belo Horizonte – MG
CEP: 30110-056 Telefone: (31) 3291-1067 E-mail: redecidada@redecidada.org.br
Na Internet: www.redecidada.org.br
Foco de atuação: Geração de trabalho e renda para jovens e adultos
Usuária Futuratec: Cristiane Vilela | Profissão: Psicóloga
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Rede de Educadores Populares do Nordeste – Associação de Desenvolvimento das Comunidades remanescentes do Quilombo de Vila Pau-D’arco
Endereço: Vila Pau-D’arco – Zona Rural – Arapiraca – AL
Focos de atuação: Questões étnicas, religiosidade, direitos humanos,
populações tradicionais e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir

Futura Sky

Rede de Educadores Populares do Nordeste – Sítio Carrasco Arapiraca
Endereço: Vila Pau-D’arco – Zona Rural – Arapiraca – AL
Focos de atuação: Questões étnicas, religiosidade, direitos humanos,
populações tradicionais e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Democracia

Rede de Entidades Sociais do Butantã
Focos de atuação: Fortalecimento de ONGs e movimentos sociais
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Rede de Jovens do Nordeste
Na Internet: www.rjne.blogger.com.br
Focos de atuação: Promover o desenvolvimento integral da juventude, fortalecendo processos de
aprendizagem e autonomia para a efetivação das políticas públicas. | Projetos desenvolvidos com o
Futura: Maleta Democracia e matérias para o Jornal Futura

Rede de Saúde dos Terreiros
Focos de atuação: Cultura afro-brasileira, DST/Aids e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Pública
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Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação
Endereço: Rua José Loureiro, 133 – conjunto 1413 – Centro – Curitiba
PR – CEP: 80010-906 Telefone: (41) 3262-9255
Na Internet: www.redeprouc.org.br Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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política e segurança alimentar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Meio Ambiente

ficha

direitos humanos, segurança pública e educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Nota 10 – Segurança
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Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública – UFBA
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Edifício Sede – bloco T – sala 500
Brasília – DF – CEP: 70064-900 Telefone: (61) 2025-3841
E-mail: renaesp.senasp@mj.gov.br Focos de atuação: Violência,

Rede Talher Potiguar
Telefone: (84) 3211-5182 E-mail: talherpotiguar@gmail.com
Focos de atuação: Arte e cultura, educação complementar, meio ambiente,

Redes de Desenvolvimento da Maré
Telefone: (21) 3105-5531 E-mail: edson@redesdamare.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura, educação complementar, juventude
e violência | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Macapá – AP – CEP: 68906-370
Focos de atuação: Saúde, gênero, justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

promoção de direitos, juventude e políticas públicas | Projetos desenvolvidos com
o Futura: Maleta Democracia, Diz Aí e Beleza do Meu Lugar
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Rede Fulanas
Endereço: Avenida Professora Cora de Carvalho, 579 – sala 03 – Centro
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Rede dos Terreiros de Matriz Africana
Focos de atuação: Audiovisual, cultura afro-brasileira, informática e música
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

Rede Sou de Atitude – CIPÓ
Endereço: Rua Gonçalo Afonso, 55 – Jardim das Bandeiras – São Paulo
SP – CEP: 05436-100 Telefone: (11) 3819-1234
E-mail: cipo@cipo.org.br / monica@cipo.org.br
Na Internet: www.soudeatitude.org.br Focos de atuação: Justiça e

Reserva de Patrimônio Natural Maragato
Endereço: Rua Sete de Agosto, 439/1002 – Centro – Passo Fundo – RS
CEP: 99025-030 Telefone: (54) 3312-9687
E-mail: reservamaragato@yahoo.com.br
Focos de atuação: Agricultura e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Zapeando:

Zapear é o ato de mudar
constantemente o canal na televisão, através do controle remoto.

Ditadura:

Regime político em que o governante não
responde à lei, e/ou não tem legitimidade
conferida pela escolha popular. No Brasil,
a ditadura foi o período da política brasileira em que os militares governaram o
país de 1964 a 1985. Em resumo, caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura,
perseguição política e repressão aos que
eram contra o regime.
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Carlos Lopes da Silva Antonio é
jornalista, escritor, músico e editor
da revista eletrônica O Martelo. Ele
conheceu o Canal Futura por acaso,
zapeando.
Gostou do que viu e analisa a programação: “O Futura é o meu canal
favorito. Gosto das produções próprias, mas talvez devesse haver mais
espaço para documentários. Se faltasse muita coisa, eu não teria esse
interesse”, diz ele. “O que mais me
chama a atenção é a variedade e o
interesse que a maioria dos programas me desperta. Falar sobre determinados assuntos pode ser uma tarefa difícil, manter o interesse mais
ainda. É uma soma: texto, edição,
apresentação, enfim, é um todo”.
O Futura também serve de ferramenta de trabalho para Carlos Lopes: “Os programas me inspiram a
criar pautas para a revista eletrôni-
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Revista eletrônica O Martelo
Endereço: Caixa postal 33132 – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22440-970
E-mail: omartelo@omartelo.com / mustangmartelo@gmail.com
Na internet: www.omartelo.com / www.omartelo.com/blog
Foco de atuação: Arte e cultura
Usuário Futuratec: Carlos Lopes | Profissão: Jornalista e músico

ca que edito e no nível pessoal me
estimulam a estudar. Do Cine Conhecimento escrevi sobre a física
nuclear usada na Segunda Guerra.
Do Passagem Para... escrevi sobre
as escolas de samba na Finlândia. E
outras pautas estão a caminho”.
Carlos Lopes sempre viu uma função educacional na televisão: “Todos os veículos, seja a televisão
ou similar, sempre influenciam,
mesmo que ‘pelas beiradas’, indiretamente. Até hoje recordo com
carinho do primeiro Sítio do Picapau Amarelo a que assisti quando
era criança. Eu adorava e, é claro,
me educava. Na adolescência, a
palavra educação me soava como
um sinônimo de obrigação, algo
imposto, até mesmo pelo período:
ditadura. Só com o tempo compreendi que a educação liberta, o
conhecimento é uma arma poderosa. As adaptações de livros clássi-

cos brasileiros para a TV nos anos 80
me estimularam a ler, a gostar da história e dos costumes do Brasil. E cada vez
mais o povo tem acesso à informação.
Os programas atuais são mais ágeis,
plasticamente interessantes. Talvez o
problema seja a falta de interesse do
público, mesmo com bons programas,
mas a pergunta é: como interessá-los?
Aí entra a verdadeira face da educação:
interessante, estimulante, ágil, viva”.
Sempre à procura de temas brasileiros, como folclore, danças, músicas
regionais, livros, curtas-metragem
feitos no interior do país e debates
sobre temas atuais, o editor da revista
O Martelo usa também os programas
Um Pé de Quê?, Globo Ciência,
Sala de Notícias, Estação Saúde,
O Bom Jeitinho Brasileiro e Umas
Palavras, entre outros.
Carlos Lopes baixa os programas pelo
Futuratec e usa o conteúdo em sua re-

vista, sempre com o objetivo de transmitir o seu interesse ao público que o lê:
“Não deixa de ser uma missão, a vontade
de repartir o objeto da paixão. Os leitores
dão o retorno”, afirma.
Ele cita como exemplo o caso da presidente de uma escola de samba da
Finlândia, que ele conheceu através do
programa Passagem Para...: “Eu enviei um e-mail para a Escola de Samba
Império do Papagaio, avisando que havia
escrito sobre eles. Em poucas horas me
responde a própria presidenta, em um
português perfeito, dizendo duas coisas:
que o carnaval deles seria em três dias
(e mesmo assim ela arrumou um tempo
para me responder) e que o sonho dela
é ser carnavalesca no Rio. Fiquei feliz e
impressionado com a agilidade e o carinho da resposta, pois se eu escrever para
qualquer pessoa no Brasil, que tenha um
cargo de presidente e faltando três dias
para o desfile, tenho 100% de chance de
não ser respondido”, imagina ele.
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informática, justiça e promoção de direitos e juventude
Projetos desenvolvidos com o Futura: Que Exploração

ficha

Safernet Brasil
Endereço: Rua Agnelo Brito, 110 – Edifício 20 – sala 402 – Garibaldi – Salvador – BA – CEP: 40210245 Telefone: (71) 3235-5910 E-mail: contato@safernet.org.br / danielasilva@safernet.org.br
Na Internet: www.safernet.org.br/site/ Focos de atuação: Direitos humanos, infância,
é essa?, Maleta Democracia
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Secretaria de Educação do Estado do Ceará
Endereço: Avenida General Afonso Albuquerque, s/n – Cambeba – Fortaleza – CE – CEP: 60839-900
Telefone: (85) 3101-3895 Na Internet: portal.seduc.ce.gov.br
Focos de atuação: Educação formal, infância, juventude e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Santa Maria Vídeo e Cinema
Endereço: Rua Silva Jardim, 2378 – Santa Maria – RS – CEP: 97010-493
E-mail: smvc@smvc.com.br Na Internet: www.smvc.org.br
Focos de atuação: Juventude, audiovisual e desenvolvimento local
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia e Fóruns Temáticos

ficha
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infância, informática, justiça e promoção de direitos, patrimônio e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

ficha

Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Endereço: Avenida Joana Angélica, 79 – Nazaré – Salvador – BA – CEP: 40050-972
Focos de atuação: Arte e cultura, assistência social, educação formal, educação inclusiva,

ficha

Petrópolis – Passo Fundo – RS – CEP: 99010-005
Telefone: (54) 3316-7100 Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Sala Verde de Passo Fundo
Endereço: Secretaria de Meio Ambiente de Passo Fundo – Rua Doutor João Freitas, 75

ficha

e Fóruns Temáticos

Secretaria de Estado de Saúde - governo de Mato Grosso
Endereço: Rua D – quadra 12 – lote 2 – Centro Político Administrativo
Palácio Paiaguás – bloco D, s/n – Cuiabá – MT – CEP: 78049-902 Telefone: (65) 3613-5310
E-mail: gbses@ses.mt.gov.br Na Internet: www.saude.mt.gov.br
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Secretaria Especial da Igualdade Racial – SEPPIR
Telefone: (61) 3411-4973 E-mail: imprensa.seppir@planalto.gov.br
Na Internet: www.portaldaigualdade.gov.br
Focos de atuação: Direitos humanos, políticas públicas e igualdade racial
Projeto desenvolvido com o Futura: A Cor da Cultura
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República
Endereço: Setor Comercial Sul B – quadra 9 – lote C – Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A
10º andar – Brasília – DF – CEP: 70308-200 Telefones: (61) 2025-3536 / (61) 2025-3454
E-mail: direitoshumanos@sedh.gov.br Na Internet: www.direitoshumanos.gov.br
Focos de atuação: Direitos humanos e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Que Exploração é Essa?
Secretaria Municipal de Ação Social de Tucumã / Prefeitura de Tucumã
Endereço: Avenida Brasil, s/n – loja A – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefones: (94) 3433-3558 / (94) 3433-1734 Focos de atuação: Política,
políticas públicas, assistência social, direitos humanos e saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação Conhecimento

Secretaria Municipal de Cultura de Maragogipe
Endereço: Rua José Machado Filho, 10 – Centro – Maragogi – BA – CEP: 57955-000
Focos de atuação: Arte e cultura e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Secretaria Municipal de Educação de Palmeiras
Endereço: Rua Carlos Torres, s/n – Centro – Palmeiras – BA – CEP: 46930-000
Telefone: (75) 3332-2211 E-mail: palmeiras.semec@hotmail.com
Focos de atuação: Educação formal, infância, juventude, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Matérias para o Jornal Futura

ficha

Secretaria Municipal de Educação de Muritiba
Endereço: Rua Auta Andrade Souza, 163 – Centro – Muritiba – BA
Telefone: (75) 3424-2811 E-mail: educacaomuritiba@gmail.com
Na Internet: www.muritiba.ba.gov.br Focos de atuação: Educação formal, infância, juventude, arte e cultura e esportes | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
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Secretaria Municipal de Educação de Governador Mangabeira
Endereço: Rua Manoel de Cerqueira Amorim s/n – Portão – Governador Mangabeira – BA
Telefone: (75) 3638-2213 E-mail: sec.educacao@governadormangabeira.ba.gov.br
Na Internet: www.governadormangabeira.ba.gov.br
Focos de atuação: Educação formal, infância, juventude, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

ficha

Secretaria Municipal de Educação de Candeias
Endereço: Rua Ouro Negro, s/n – Centro – Candeias – BA – CEP: 43000-000
Telefone: (71) 3601-1902 E-mail: seducandeias@ig.com.br
Na Internet: www.smec.salvador.ba.gov.br
Focos de atuação: Educação formal, infância, juventude, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Matérias para o Jornal Futura

ficha

Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira
Endereço: Praça dos Poderes, 95 A – Centro – Distrito de Santiago do Iguape
Cachoeira – BA Telefone: (74) 3533-2067
Focos de atuação: Educação formal, infância, juventude, arte e cultura e esportes
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

Secretaria Municipal de Educação de Piraquara
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara – PR – CEP: 83301-600
Telefone: (41) 3673-8500 Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Educação de São Félix
Endereço: Praça da Bandeira, s/n – Centro – São Félix – BA – CEP: 44360-000
Telefone: (75) 3425-2914 E-mail: educacao@saofelix.ba.gov.br
Na Internet: www.saofelix.ba.gov.br Focos de atuação: Educação formal, infância, juventude, arte e cultura e esportes | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky
Secretaria Municipal de Educação de Tucumã – Prefeitura de Tucumã
Endereço: Avenida Brasil, s/n – loja A – Tucumã – PA – CEP: 68385-000
Telefones: (94) 3433-3558 / (94) 3433-1734
Focos de atuação: Educação formal, educação complementar, política, políticas públicas,
infância, juventude, esporte e arte e cultura
Projeto desenvolvido com o Futura: Estação

Conhecimento

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaperuçu
Endereço: Avenida Crispim Furquim de Siqueira, 1800 – Centro – Itaperuçu – PR – CEP: 83560-000
Telefone: (41) 3603-1381 E-mail: sec.edu.itaperucu@bol.com.br
Focos de atuação: Educação de qualidade a toda população e ações que contribuam para
formação de cidadãos críticos e capazes de transformar seu cotidiano.
Projetos desenvolvidos com o Futura: Amigos do Futuro e

Assistir Futura Sky

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rio Branco do Sul
Endereço: Rua Borges de Medeiros, 141 – antigo Sesi Vila Velha – Rio Branco do Sul – PR
CEP: 83540-000 Telefones: (41) 3652-5081 / (41) 3973-8063
E-mail: secresul@hotmail.com / equipedeensinorbs@yahoo.com.br
Foco de atuação: Capacitar os professores de forma diferenciada
Projetos desenvolvidos com o Futura: Amigos do Futuro e Assistir Futura Sky
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Christiane Alves Monteiro Reis é gestora ambiental e trabalha no Centro
Politécnico do SENAC em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense. Ela
assiste ao Canal Futura e usa alguns
programas em seu trabalho com os estudantes: “A TV está presente na vida
cotidiana do homem moderno. Através
de programas pode-se ilustrar o que
apresentamos em nossos conteúdos
com exemplos visuais, que muitas
vezes estão distantes (geográfica e
socialmente) do ambiente dos alunos”.
Os programas preferidos são o Globo Ecologia, por falar de assuntos
relacionados ao meio ambiente, e o
Globo Ciência, que trata de assuntos
diversos que também influenciam o
meio ambiente. “Além disso, assisto,
quando possível, a outros produtos que

sempre servem para enriquecer o conhecimento”, diz Christiane.
Procurando diversificar as aulas, Christiane Reis busca, através das sinopses, programas sobre meio ambiente
e ecossistemas, ciência e tecnologia.
Depois de baixá-los pelo Futuratec,
ela assiste a eles e os exibe em suas
aulas para estimular debates e reflexões. Cerca de 80 alunos já assistiram
aos episódios A Cidade e a Poluição,
do Globo Ciência, e Biodiversidade,
do Globo Ecologia. Discussões após
a exibição ajudam a desenvolver o pensamento crítico.
Para Christiane Reis, o único problema
é o fato de nem todos os pro-

gramas estarem disponíveis
no Futuratec.

responde
Cara Christiane, só podemos disponibilizar no Futuratec programas que estejam absolutamente
livres de direitos para essa mídia.
É uma questão jurídica que precisa ser respeitada.

ficha

Secretaria Municipal de Saúde de Salvador
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2019 – Vitória – Salvador – BA – CEP: 40080-002
Telefone: (71) 3386-2086 E-mail: contato@portalsaudebrasil.com
Na Internet: www.saude.salvador.ba.gov.br Focos de atuação: Saúde e prevenção
e políticas públicas | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

SENAC RIO – Unidade Centro Politécnico
Endereço: Rua 24 de Maio, 543 – Riachuelo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20950-090
Telefones: (21) 2582-5500 / (21) 4002-2002 - disk-Senac
Na Internet: www.rj.senac.br Foco de atuação: Ensino profissional
Usuária Futuratec: Christiane Alves Monteiro Reis
Profissão: Gestora ambiental

ficha

segurança alimentar e sexualidade
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

ficha

Secretaria Municipal de Saúde de Palmas – Semus
Endereço: 103 Sul Rua SO-07 – lote 3 – Edifício Durval Silva – Plano Diretor Sul – Palmas – TO
CEP: 77015-030 Focos de atuação: DST/Aids, participação popular, saúde e prevenção,

ficha

Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró
Endereço: Rua Pedro Alves Cabral, 1 – Aeroporto – Mossoró – RN – CEP: 59607-140
Telefone: (84) 3315-4839
Na Internet: www.prefeiturademossoro.com.br Focos de atuação: Arte e cultura, DST/Aids
e saúde e prevenção | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

ficha

Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza
Endereço: Rua do Rosário, 283 – 2º e 3º andares – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20041-005
Focos de atuação: DST/Aids
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

ficha

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba
Endereço: Rua Francisco Torres, 830 – Centro – Curitiba – PR – CEP: 80060-130
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Saúde

ficha

Secretaria Municipal de Meio ambiente de Manaus
Endereço: Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo – Manaus – AM – CEP: 69060-000
Telefones: (92) 3642-1010 / (92) 3642-1030 / (92) 3642-1833
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Geannine Martins sempre procura

da moda esteja muitas vezes ligada à
futilidade e lembra: “Existe toda uma
indústria por trás, que emprega muita
gente e tem uma série de processos
tecnológicos que a maioria das pessoas
desconhece”.

responde
Prezada Geannine, boa sugestão.
Vamos tentar abordar esse tema
em nossa programação.

ficha
ficha

O programa foi exibido para duas turmas
de 30 alunos cada, da aula de Aprimora-

programas relacionados à
moda, à confecção e à administração e pede mais sobre
o assunto. Ela lamenta que a área

ficha

Ensinando conceitos de moda e utilização
dos tecidos, ela usou em seu trabalho um
episódio do Globo Ciência – A Cidade
e a Moda: “Eu já havia visto o programa
e estava atrás dele para baixar fazia um
tempão. Quase não existem programas
atuais e inteligentes que falam de tecnologia e moda”, conta Geannine.

ficha

mento Profissional do curso de Aprendizagem do SENAI: “Fiz a exibição do vídeo
logo que expliquei sobre tecidos e beneficiamento. Na verdade, este programa
fez com que os alunos passassem a ter
interesse em reconhecer os tecidos que
compram e saber quais são as suas propriedades, além de conseguir usar esses
conhecimentos para a aplicação prática
no trabalho na indústria”.

ficha

Geannine Cristtina Ferreira Martins trabalha com moda e é professora do Senai
em Blumenau, Santa Catarina. Ela assiste
ao Canal Futura na TV aberta e gosta dos
programas de viagem e do Cine Conhecimento. Geannine acredita muito no
uso de produtos de TV no trabalho educacional: “Acho que programas de TV dão
credibilidade ao que está sendo ensinado
e é um ótimo suporte”.

ficha

SENAI - BLUMENAU - SC
Endereço: Rua São Paulo, 1147 – Victor Konder – Blumenau
SC – CEP: 89012-001 Telefone: (47) 3321-9600 E-mail: blumenau@sc.senai.br
Na Internet: www.sc.senai.br Foco de atuação: Formação profissional
Usuária Futuratec: Geannine Cristtina Ferreira Martins
Profissão: Professora
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Serviço de Ação, Reflexão e Educação Social – SARES
Endereço: Avenida Constantino Nery, 1029 – Presidente Vargas – Manaus – AM – CEP: 69010-160
Telefone: (92) 3622-9657 E-mail: sares@sares.org.br
Na Internet: www.sares.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, direitos humanos, educação complementar, fortalecimento de ONGs e movimentos sociais, gênero, grupos ou movimentos
étnicos, justiça e promoção de direitos, meio ambiente, participação popular, política, políticas públicas
e questões urbanas | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

SESC - RIO BRANCO - AC
Endereço: Avenida Brasil, 713 – Centro – Avenida Getúlio Vargas, 3606 – Bosque – Rio Branco
AC – CEP: 69900-100 Telefones: (68) 3212-2828 / (68) 3901-3200
E-mail: rsouza@ac.sesc.com.br Na Internet: www.sescacre.com.br
Focos de atuação: Arte e cultura, empreendedorismo, audiovisual, desenvolvimento regional e esportes Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração Futura e Assistir Futura Sky
SESC - MANAUS - AM
Endereço: Rua Henrique Martins, 427 – Centro – Manaus – AM – CEP: 69010-010
Telefone: (92) 2126-9580 E-mail: www.sesc-am.com.br
Focos de atuação: Arte e cultura, empreendedorismo, audiovisual, desenvolvimento regional e esportes | Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração Futura e Assistir Futura Sky
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coari – STRC
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 485 – Centro – Coari – AM – CEP: 69460-000
Telefone: (97) 3561-9230
Focos de atuação: Agricultura, geração de renda, meio ambiente e questões agrárias
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Sociedade Brasileira de Educadores pela Paz – SBEP
Endereço: Beco Boa Vista, 75 – São Raimundo – Manaus – AM – CEP: 69027-330
Telefone: (92) 3637-1513 Focos de atuação: Arte e cultura, ensino técnico,
formação profissional, grupos étnicos, informática e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Thydêwás – Índios online
Endereço: Residencial Tabulerio do Martins – bloco 2A / 103 – Tabulerio – Maceió – AL
E-mail: sebastian.thydewas@gmail.com Na Internet: www.indiosonline.org.br
Focos de atuação: Grupos ou movimentos étnicos, justiça e promoção de direitos, meio ambiente
e tecnologia | Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
Tribunal de Justiça – Vara da Infância, da Juventude e do Idoso
Endereço: Praça 11 de Junho, 403 – 2º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20210-010
Telefones: (21) 2503-6306 / (21) 2503-6323 E-mail: adminviji@tj.rj.gov.br
Na Internet: www.tjrj.jus.br Foco de atuação: Prestação jurisdicional nas áreas da Infância,
da Juventude e do Idoso | Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir Futura Sky

ficha

Telecentro Comunitário Piquiatuba
Na Internet: piquiatuba.redemocoronga.org.br
Focos de atuação: Educação complementar, educação inclusiva e informática
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

ficha

ficha

Telecentro Comunitário Muratuba
Na Internet: muratuba.redemocoronga.org.br
Foco de atuação: Desenvolvimento regional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Telecentro Comunitário Vila de Boim
Focos de atuação: Arte e cultura e juventude
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

educação formal, gênero, grupos ou movimentos étnicos, justiça e promoção de direitos, juventude,
meio ambiente, saúde e prevenção, sexualidade e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

Tabirah - Associação de Homossexuais, Lésbicas,
Bissexual e Trasngêneros
E-mail: pedrotabira@gmail.com Focos de atuação: Direitos humanos, DST/Aids,

ficha

Sociedade Irmão Solidários
Endereço: Ladeira Boqueirão, 2 – Santo Antônio – Salvador – BA – CEP: 40301-360
Telefone: (71) 3327-0785 Na Internet: sis-solidarios.blogspot.com
Focos de atuação: Educação complementar e infância
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza

União Estadual por Moradia Popular de Santa Catarina – UEMP
Focos de atuação: Participação popular, políticas públicas e questões urbanas
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente,
matérias para o Jornal Futura e Fóruns Temáticos
União Florianopolitana das Entidades Comunitárias – UFECO
Endereço: Rua 13 de Maio, 46 – Prainha – Florianópolis – SC – CEP: 88020-230
Telefone: (48) 3223-4431 E-mail: contato@ufeco.org.br / ufeco@ufeco.org.br
Na Internet: www.forumdacidade.org.br Focos de atuação: Desenvolvimento local,
empreendedorismo, justiça e promoção de direitos, questões agrárias e agricultura
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia, matérias

para
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Telecentro Comunitário Suruacá
Na Internet: suruaca.redemocoronga.org.br
Focos de atuação: Arte e cultura, audiovisual, educação complementar, educação inclusiva
e informática Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

ficha

o Jornal Futura e Fóruns Temáticos
União Municipal das Moradoras de Rio Branco
Endereço: Rua Pedro Roseno – quadra 2 – casa 57 – Conjunto Village Tiradentes – Estrada
do Calafate – Rio Branco – AC – CEP: 69905-800 Na Internet: www.conam.org.br/umamrb.htm
Focos de atuação: Direitos humanos, justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Unidade Ecos – Vila Leão
Endereço: Rua Dalila Rolim Vargas, 482 – Novo Mundo – Curitiba – PR – CEP: 81050-300
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

Universidade Católica de Goiás
Endereço: Avenuida Universitária, 1440 – Setor Universitário – Goiânia – GO – CEP: 74605-010
Telefone: (62) 3946-1161 E-mail: srls@ucg.br / legn@ucg.br
Na Internet: www.ucg.br
Focos de atuação: Educação formal, ciência e tecnologia e direitos humanos
Projeto desenvolvido com o Futura: Que Exploração é Essa?
Universidade da Amazônia – UNAMA
Endereço: Avenida Alcindo Cacela, 287 – Umarizal – Belém – PA – CEP: 66060-902
Telefones: (91) 4009-3008 / (91) 4009-3151 E-mail: imprensa@unama.br / planeja@unama.br
Na Internet: www.unama.br Focos de atuação: Educação formal, juventude,
ciência e tecnologia, desenvolvimento regional e arte e cultura
Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração Futura,

Maleta Meio Ambiente,
matérias para o Jornal Futura e Beleza do Meu Lugar

ficha

ficha

Unidade Ecos – União
Endereço: Rua Waldemar Cavanha, s/n – Campo Comprido – Curitiba – PR – CEP: 81240-370
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Unidade Ecos – Nossa Senhora da Luta
Endereço: Rua Francisco José Lobo, 416 – Sítio Cercado – Curitiba – PR – CEP: 81900-747
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Unidade Ecos – Vila Jacira
Endereço: Rua Gerônimo de S. Sobrinho, 82 – Cidade Industrial – Curitiba – PR – CEP: 81170-970
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Unidade Ecos – Jardim Pinheiros
Endereço: Rua Arthur Belache, 257 – Felicidade – Curitiba – PR – CEP: 82410-320
Foco de atuação: Meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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Unidade de Internação Provisória Ouro Verde
Focos de atuação: Cultura afro-brasileira e educação complementar
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

ficha

União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Quixadá
Na Internet: www.idbrasil.org.br/drupal/?q=blog/3188
Focos de atuação: Juventude, política, educação formal e políticas públicas
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia

Universidade de Passo Fundo
Endereço: BR 285 – São José – Passo Fundo – RS – caixa postal 611 – CEP: 99052-900
E-mail: informacoes@upf.br Na Internet: www.upf.br
Foco de atuação: Formação profissional
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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responde
Toda razão, Renato! Vamos estimular que
mais e mais usuários do Futuratec compartilhem seus arquivos para aumentarmos consideravelmente a taxa de download. Esse
é o espírito que queremos estimular para
nossa ferramenta!
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Renato só reclama da baixa quantidade
de usuários, o que dificulta a velocidade do download. Ele sugere ao
Canal Futura que “divulgue mais esse
projeto interessante de fornecer vídeos
para serem baixados via torrent. Todos
ganharão com isso, pois, quanto mais
seeds compartilhando o torrent, maior é
a velocidade do download”.

Universidade de São Paulo – Laboratório de Ensino de Biologia
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto –
Departamento de Biologia | Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Monte
Alegre – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14040-901 Telefone: (16) 3602-0543
Na Internet: www.ribeirao.usp.br Focos de atuação: Ensino de ciências e saúde,

ficha

Renato Silva é auxiliar de documentação
da Biblioteca do Instituto de Geociências
da Universidade de São Paulo, USP, e conheceu o trabalho do Canal Futura através
da internet. Ele é usuário do Futuratec e
cita como ponto alto da programação a
abordagem científica, de cunho jornalístico e linguagem acessível. Ele procura
na grade temas relacionados à tecnologia
e à geologia. Através do Futuratec, ele
baixa episódios do Globo Ciência indicados pela bibliotecária Maristela Prestes e
que depois são exibidos para os alunos.
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Universidade de São Paulo – Biblioteca do Instituto
de Geociências | Endereço: Rua do Lago, 562 – Cidade Universitária
São Paulo – SP – CEP: 05508-080 Telefone: (11) 3091-4140
E-mail: renatocarvalho@usp.br
Na Internet: www.biblioteca.igc.usp.br Foco de atuação: Ciência e tecnologia
Usuário Futuratec: Renato Silva | Profissão: Auxiliar de documentação

educação ambiental, meio ambiente e formação de professores
Marcelo Tadeu Motokane é professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo
em Ribeirão Preto.
Envolvido na mobilização Futura utilizando a Maleta Meio Ambiente, o professor acredita no uso de
programas de TV na educação: “Tenho certeza que
produtos da TV podem ser utilizados para aprender
e ensinar. Isso porque trazem para a sala de aula
informações em diferentes formatos, que podem
ser estimulantes para os alunos. Os produtos de
TV, como documentários, podem exemplificar e dar
concretude para processos que ocorrem em larga
escala de tempo ou que ocorram em condições diferentes da realidade local. Filmes também podem
ser utilizados como forma de promover debates
analisando realidades próximas ou distantes. Há
muitas outras possibilidades de trabalho”.

Tempos de Escola é utilizado nas disciplinas de
prática de ensino de Biologia e Didática: “Assistimos ao filme Pro Dia Nascer Feliz e na sequência
assistimos ao episódio no qual o diretor do filme
e participantes são entrevistados por Serginho
Groisman. O objetivo é conhecer as realidades do trabalho na escola e discutir diferentes
aspectos da educação no Brasil. O documentário
é excelente e traz muitas questões para os alunos
da graduação que estão na licenciatura, portanto
futuros professores. Ao assistirem ao programa
Tempos de Escola, as entrevistas feitas por Serginho Groisman são um complemento interessante sobre o que aconteceu com as expectativas dos
jovens estudantes que aparecem no filme, e isso
foi muito bom para mostrarmos para os futuros
professores que os jovens têm sonhos e que os
professores são importantes para estimular e ajudar a concretizar tais sonhos. Foi um trabalho que
trouxe esperança para os futuros professores”.

O que mais chama a atenção dele é que a grade
do Futura trabalha com temas muito atuais em
formatos muito diversificados. “As diferentes áreas do conhecimento aparecem na grade de forma
interdisciplinar e oferecem produtos preocupados
com a educação”, diz ele.

Marcelo Motokane deixa sua sugestão para o Canal:
“Trabalho com formação de professores de Ciências
e procuro trazer exemplos de ações que podem ser
feitas em sala de aula. Mas falta uma conversa

O professor Marcelo Motokane utiliza os programas Tempos de Escola e Um Pé de Quê?. Ele
explica que Um Pé de Quê? é utilizado pelos alunos do curso de licenciatura em Biologia nas atividades de estágio com alunos do ensino médio.

usar alguns produtos de TV em sala de aula. Já li o
manual que vem na Maleta Meio Ambiente, mas
acho que seria interessante uma visão de alguém da
área da comunicação que trabalhe com educação.
Isso enriquece o uso do produto”.

Conhecer:
Rimas para a
palavra conhecer:
refazer
desfazer
romper
mover
repreender
entender
fornecer
sorver
recolher
reter
escorrer
comer
estender
arder
maldizer

mais próxima de alguém do Canal com
os professores, ajudando-os a entender como

responde
Caro Marcelo, agradecemos sua participação.
Sobre seu pedido, entre
em contato conosco para
tentarmos viabilizar essa
conversa mais direcionada.
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Faculdade de Educação
Endereço: Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20550-013 Telefone: (21) 2334-0231
Na internet: www.uerj.br Focos de atuação: Formação, pesquisa e extensão.
Usuária Futuratec: Andréa de Farias Castro
Profissão: Professora

Utopia:
Andréa de Farias Castro é professora da Faculdade de Educação da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro – Uerj e do Colégio Pedro II, também no Rio de Janeiro, e conheceu o Canal Futura assistindo à programação. Preocupada em encontrar programas que abordem tecnologias e práticas pedagógicas diferenciadas,
Andréa percebeu que os programas têm conteúdo educativo e uma linguagem
agradável e que poderiam ser usados em suas aulas. Através de uma amiga ela
soube do Futuratec. Como é professora de Informática Educativa, ela baixou o
episódio Mundo Virtual, do Globo Ciência, com o objetivo de apresentar aos
alunos um tema atual em linguagem acessível: “O conteúdo do programa vinha
sendo abordado em aula. O programa foi uma mostra do que poderia parecer
utopia”, diz Andréa.
O episódio do Globo Ciência foi apresentado duas vezes para grupos de quarenta
pessoas por exibição. Segundo Andréa Castro, os alunos esclareceram dúvidas e levantaram novas questões sobre o uso da tecnologia em diferentes contextos sociais.
Ela parabeniza o Canal Futura pela iniciativa de compartilhar os programas e diz
que muitos alunos tentaram baixar o episódio do Globo Ciência: “Depois de

Cara Andrea, há razões para esses impedimentos: o Futura trabalha fundamentalmente com instituições e ter o cadastro das
mesmas é de extrema relevância para nosso trabalho de mensuração de alcance de programação. Por isso o Futuratec é destinado essencialmente a organizações sociais, escolas, universidades, fundações, etc., sobretudo aquelas que fazem o uso de
nossa programação de forma organizada, com fins pedagógicos.
Optamos por um processo que culmina com a gravação de um
VCD, porque este arquivo pode ser tocado em um aparelho de
dvd, comum em várias instituições e lares brasileiros, oportunizando que várias pessoas ao mesmo tempo assistam ao produto.
De fato essa decisão institucional acarreta alguns passos a mais
no download dos programas, mas é mais condizente com o nosso
modelo de expansão e distribuição de conteúdo na web, sobretudo considerando questões de direito autoral.
De qualquer forma, os alunos que tiveram dificuldade ao se cadastrarem no Futuratec podem sugerir que sua instituição lidere
esse projeto. Prometemos que é rápido e assim em pouco tempo
eles poderão estar desfrutando de nossa programação!

ficha

alguns dias eles disseram ter achado um pouco complicado
o processo. Também chamaram atenção para o fato de terem
que se cadastrar indicando uma instituição. Como ainda são
estudantes, não mentiram e ficaram sem baixar o vídeo”.

responde

qualquer descrição imaginativa
de um lugar, uma
vida, um futuro,
numa visão fantasiosa e normalmente contrária
ao mundo real.

254

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos
Endereço: Avenida Unisinos, 950 – Cristo Rei – São Leopoldo – RS
CEP: 93022-000 Telefone: (51) 3591-1122 E-mail: unisinos@unisinos.br /
relacionamento@unisinos.br Na Internet: www.unisinos.br/principal
Foco de atuação: Educação superior
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
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“Minha maior ‘bibliografia’ vem do Canal Futura, dos
programas que gentilmente vocês cedem para que eu
possa alcançar o público.”
Quem diz isso é Maria de Fátima Alonso de Sousa,
secretária da Comissão Interna de Biossegurança do
Instituto de Biologia e secretária-executiva da Comissão de Ética no Uso de Animais de Laboratório da
Universidade Estadual de Campinas, uma das mais
prestigiadas do Brasil.
O que chama a atenção de Maria de Fátima na grade
do Futura é a forma como o Canal consegue mostrar
ciência, tecnologia, cidadania e curiosidades, debatendo assuntos da atualidade e juntando diferentes
visões, com imparcialidade.
Ela conhece o trabalho do Futura desde que o Canal
foi lançado na TV a cabo. “É muito importante, e, por
que não dizer, interessante, que exista um canal em
que assuntos do cotidiano sejam tratados de forma
tão abrangente, numa linguagem capaz de alcançar
todas as classes sociais”, diz ela.

256

ficha

Universidade Estadual de Campinas – Unicamp
Instituto de Biologia
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 255 – Cidade Universitária Zeferino Vaz – Campinas
SP – CEP: 13083-862 Telefone: (19) 3521-6359 E-mail: falonso@unicamp.br
Na Internet: www.ib.unicamp.br Focos de atuação: Ensino e pesquisa
Usuária Futuratec: Maria de Fátima Alonso de Sousa
Profissão: Relações Públicas

Maria de Fátima procura na grade programas sobre ciência, tecnologia, atualidade e cotidiano, além de lazer
em Faixa Comentada e Cine Conhecimento. “Meus
horários para TV são bem restritos. Eu busco sempre os
programas do Futura para me aprofundar em assuntos
diversos: Sala de Notícias, Sala de Notícias em Debate, Globo Ciência, séries como Ética, Afinando a
Língua e Um Pé de Quê?”.
Programas preferidos? “Gosto muito do Globo Ciência e
do Afinando a Língua. Também acho interessante Cine
Conhecimento e Faixa Comentada.”

responde
Cara Maria de Fátima, suas sugestões de temas são ótimas para a
faixa Conexão Futura!
E sobre o Futura estar em TV aberta,
trabalhamos nesse sentido quando
expandimos a nossa rede de TVs
Universitárias possuidoras de canais
abertos localmente. Somos abertos,
aliás, em: Passo Fundo (RS), Blumenau (SC); São Leopoldo (RS); Porangatu (GO); Baixada Santista (SP) e
Curitiba (PR).

Ela aproveita a oportunidade para deixar um pedido: a volta à grade do Cine Profissões, que era
um de seus preferidos.
A série Ética já foi baixada por ela e usada em
palestras sobre o assunto para funcionários, docentes, graduandos e pós-graduandos da Faculdade de Ciências Médicas, do Instituto de Biologia e
do Hospital de Clínica da Unicamp, atingindo cerca
de 100 pessoas.

Lei Arouca:

Lei nº 11.794, de 8/10/2008.
Regulamenta a criação e a utilização de animais em atividades de
ensino e pesquisa científica, em
todo o território nacional.

Além dos vídeos cedidos pelo Canal Futura,
Maria de Fátima usou bibliografia específica
e a legislação vigente (Lei Cidadã e Estatutos Unicamp, entre outros). Ela destaca entre
os resultados da utilização do vídeo o debate que se seguiu à apresentação e chama a
atenção para o interesse do público sobre a
forma como as crianças intuem o que é ético.
Maria de Fátima Alonso quer mais. Quer ver
na grade do Futura algo polêmico como a
Lei Arouca e programas que esclareçam
o tema Biossegurança.
E justifica: “A TV hoje é a mídia mais abrangente e consegue alcançar um público incrivelmente diverso. Todo mundo tem, todo
mundo vê, todos se interessam. Com isso
não quero desmerecer a abrangência da
rede mundial de computadores, mas ainda
é para poucos. É necessário conhecimento”.
E conclui: “Na minha opinião, o Futura
deveria estar em TV aberta”.

Biossegurança:

Conjunto de ações voltadas para a
prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico
e prestação de serviços, visando à
saúde do homem, dos animais, a
preservação do meio ambiente e
a qualidade dos resultados. A Lei
de Biossegurança - Lei nº 8974, de
5/1/1995 - estabelece normas de
segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de
engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo,
liberação e descarte de organismo
geneticamente modificado (OGM).

257

Eduardo Oliveira acredita que os programas
de televisão favorecem a fixação de conhecimentos e usa em suas ações episódios
da série Ética, para fomentar discussões
sobre a aplicação prática dos conteúdos filosóficos, cuja natureza conceitual tende a
deixá-los dispersos ou descontextualizados.
Percebendo a utilidade dos programas para

reiterar abordagens discursivas anteriormente trabalhadas em leituras de textos
clássicos, o professor baixou a série através
do Futuratec, com o objetivo de usá-la nas
aulas para ampliar o entendimento sobre
questões clássicas no tocante a valores, conhecimento e comportamento.
Cerca de 40 estudantes do curso de graduação da Universidade Estadual de Feira
de Santana assistiram aos programas.
O professor aponta os resultados: “Muitos
pontos de vista favoráveis e desfavoráveis
permaneceram como foco de diálogos posteriores. Ademais, em aulas subsequentes, alguns trechos que foram apresentados ressurgiram para exemplificar novas
aplicações dos conceitos”.

Feira de Santana:

Município localizado na zona de
planície entre o recôncavo baiano
e o semiárido do nordeste baiano.
O nome da cidade é uma homenagem dos considerados fundadores.
No século XVIII, o casal Domingos
Barbosa de Araújo e Anna Brandoa ergueu uma capela na Fazenda
Sant’Anna dos Olhos D’Água, em
homenagem à sua santa de devoção, Senhora Sant’Anna.
Começava a nascer ali um ponto
obrigatório de tropas, viajantes e
tropeiros procedentes do alto sertão
baiano e de outros estados a caminho do porto de Cachoeira, então a
vila mais importante da Bahia.

ficha

Eduardo Chagas Oliveira é professor dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Estadual de Feira de Santana, na
Bahia. Ele conheceu o Canal Futura através
de chamadas nos intervalos da programação
da Rede Globo. O que chamou a atenção
dele no Futura foi a natureza multidisciplinar
no tratamento dos temas.
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Novo Horizonte – Feira de Santana – BA – CEP: 44036-900
Telefone: (75) 3224-8201 E-mail: reitor@uefs.br
Na Internet: www.uefs.br Foco de atuação: Educação superior
Usuário Futuratec: Eduardo Chagas Oliveira
Profissão: Professor
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Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
Endereço: Avenida Transnordestina, s/n – Campus Universitário – Módulo VII

Universidade Federal de São João del-Rei
Endereço: Praça Frei Orlando, 170 – Centro
São João del-Rei – MG – CEP: 36307-352
Na Internet: www.ufsj.edu.br
Foco de atuação: Educação formal
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta

Toda Beleza

Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Projeto Nova Cartografia social
Endereço: Avenida General Rodrigo Octávio Jordão Ramos,
3000 – Campus Universitário – Coroado I – Manaus – AM
Telefone: (92) 3305-4129 E-mail: ascom@ufam.edu.br
Na Internet: portal.ufam.edu.br
Focos de atuação: Educação formal e populações tradicionais
Projetos desenvolvidos com o Futura: Geração Futura,

Maleta Toda Beleza, Maleta Meio Ambiente,
matérias para o Jornal Futura e Amazônia,
Uma Nova Cartografia social
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Capital do Rio Grande
do Norte. É conhecida
como a “Cidade do Sol”
ou “Noiva do Sol” por ser
uma das localidades com
o maior número de dias
com Sol no Brasil. Morro
do Careca é um dos principais cartões-postais da
cidade. É uma duna com
mais de 80 metros de altura, localizada na Praia
de Ponta Negra, no bairro
de mesmo nome.

responde
Caro João, agradecemos
suas sugestões! Sobre
iniciarmos projetos com
a universidade, sobretudo com o Grupo de
Pesquisa sobre Exclusão
Social, cremos que é
uma ótima ideia que será
considerada por nossa
equipe! A realidade do
Rio Grande do Norte
também precisa de mais
espaço em nossa grade
e quanto mais parcerias
locais estabelecermos,
mais fácil será a realização de produtos sobre
essa região nordestina.
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O material é usado nos cursos de capacitação
de multiplicadores, em palestras, conferências
e oficinas pedagógicas. “O material didático
disponibilizado pelo Futura é de excelente qualidade e bastante acessível em termos de compreensão de seu conteúdo e de utilização”, diz
o professor João Dantas.
Buscando temas relacionados à democracia,
segurança pública, drogas, ecologia e meio
ambiente, o professor conta que a escolha do
material é discutida com alunos, professores
e instituições parceiras. Alunos de graduação
e de pós-graduação são envolvidos não só na
preparação, mas também como monitores em
todos os eventos realizados com as maletas.
Entre os programas usados, João Dantas cita a
série sobre Ética, o Nota 10 - Segurança Pública e o programa Ao Ponto sobre Alcoolismo.
Em um evento sobre Segurança Pública a exi-

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Sala Verde
– Superintendência de Infraestrutura – Divisão de Meio Ambiente
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, s/n – Campus Universitário Lagoa Nova – Natal
RN – CEP: 59078-900 Telefone: (84) 3215-3162 – ramal 231 E-mail: salaverde_ufrn@yahoo.
com.br / dmaeduca@infra.ufrn.br Na internet: www.ufrn.br / www.meioambiente.ufrn.br/
salaverdern Foco de atuação: Educação ambiental
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente
Marjorie da Fonseca e Silva Medeiros é engenheira
civil, arquiteta, urbanista e especialista em Educação
Ambiental, área na qual trabalha há mais de 20 anos.
Ela é coordenadora da Sala Verde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um polo de convergência
e difusão de informações que dão suporte ao desenvolvimento de ações do Programa de Educação Ambiental
da universidade, propiciando capilaridade e transversalidade às temáticas socioambientais na instituição.

bição atingiu cerca de 200 pessoas. Nas aulas,
mais de 100 alunos. O professor fala sobre os
resultados: “O material do Futura tem sido muito
bem apreciado pelos participantes.Tem aumentado significativamente o interesse de alunos,
professores e de parceiros nos conteúdos das
maletas, na aquisição da Maleta Básica de
saúde, em discutir mais esses temas e desenvolver estudos e pesquisas. Em eventos e reuniões
eles manifestam interesse em adquirir as maletas”. Ele registra também que os eventos realizados deram origem à solicitação de interiorização
das atividades do Grupo de Pesquisa em diversos
municípios do estado e na própria universidade
para divulgação do material do Canal.
Por isso, João Dantas sugere a criação de
um espaço Futura em parceria com o
Grupo de Pesquisa sobre Exclusão Social, Saúde
e Cidadania e demais parceiros nas instalações
da UFRN, para apoio às atividades de prevenção
e enfrentamento ao uso indevido de drogas e à
violência, principalmente no meio escolar, contra
a mulher e entre os adolescentes e jovens de Natal. Ele sugere também, a consolidação da parceria, tornando-a mais visível através de programas
de TV específicos sobre a realidade de Natal, e a
implementação de novas ações conjuntas entre
o Grupo de Pesquisa e o Canal Futura junto à comunidade acadêmica e a sociedade potiguar em
geral, para prevenir e enfrentar o uso indevido de
álcool e outras drogas e a violência nas escolas.

Marjorie conheceu o trabalho do Canal Futura através da Mobilização e Articulação Comunitária em
uma reunião na Secretaria de Educação do Estado. A
diversidade de assuntos abordados na grade e a qualidade pedagógica dos programas chamou a atenção
dela e a Sala Verde acabou se tornando parceira na
Maleta Meio Ambiente. Marjorie Medeiros acredita que os produtos de comunicação podem ser
usados como uma forma alternativa para colocar em
debate temas como os problemas sociais e aqueles
relacionados às questões ambientais. “A TV já faz
parte do imaginário da sociedade, sendo um instrumento de fácil aceitação”, diz ela.

Água:

Adivinha:
O que é, o que é, que
não é gostoso, mas
dá água na boca?
Resposta: o copo.

A educadora ambiental procura na grade programas relacionados às questões socioambientais, como gestão
e preservação da água, gestão de resíduos sólidos e
coleta seletiva, ciência e saberes da tradição e meio
ambiente urbano. A escolha é feita pela equipe de trabalho, levando em conta os objetivos de subsidiar ou
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Natal:

O professor João Dantas Pereira é coordenador
do Grupo de Pesquisa sobre Exclusão Social,
Saúde e Cidadania e do Curso de Especialização
sobre Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Ele conheceu o trabalho do Canal Futura
em 2009, durante a Conferência Estadual de Segurança Pública realizada em Natal. A Universidade fez uma parceria com o Canal e recebeu
as Maletas Democracia e Saúde.
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, s/n – Campus Universitário – Lagoa Nova
Natal – RN – CEP: 59078-900 Telefone: (84) 3215-3659
E-mail: exsaci@hotmail.com / joaodantas@prof.joaodantas.nom.br
Na internet: www.ufrn.br / www.prof.joaodantas.nom.br
Focos de atuação: Estudo e pesquisa sobre droga e violência
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Democracia e Maleta Saúde

fomentar a discussão em atividades de educação ambiental: palestras, oficinas, cursos, cine ambiental, etc.
Os programas mais usados são Cidades e Soluções,
Um Pé de Quê?, Globo Ciência, Globo Ecologia e
Globo Universidade: “Na realidade, já desenvolvemos diversas ações com os programas disponíveis na
Maleta Meio Ambiente e outros que baixamos pelo
Futuratec. Geralmente a preparação da atividade envolve de seis a oito pessoas e o público atendido varia
bastante, entre 15 e 50 pessoas, dependendo do local
e faixa etária. Neste ano de 2010 creio que já tenhamos atendido um público de mais de 300 pessoas”.
A Sala Verde da UFRN sempre utiliza diversos instrumentos em suas ações e, por isso, o vídeo pode estar
associado a oficinas de reaproveitamento de materiais,
debates, exposições fotográficas e ciclos de estudo,
entre outros tipos de atividades. Marjorie Medeiros
acredita que a utilização dos vídeos como instrumento
de motivação torna a atividade mais dinâmica e interativa, despertando maior curiosidade dos participantes.
Este ano, a Sala Verde já utilizou algumas vezes programas que trazem a discussão sobre o aquecimento
global e a neutralização de carbono: “A Universidade
Federal do Rio Grande do Norte vai sediar a 62a Reunião Anual da SBPC e propôs a realização de um evento
mais sustentável, com menos impactos negativos ao
ambiente e à saúde humana. Uma das atividades pro-
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postas é a neutralização do carbono emitido
nas atividades do evento e a mobilização em
torno do assunto nos fez perceber o quanto este
assunto é desconhecido no meio acadêmico”,
diz Marjorie. “Os vídeos têm fomentado muitos
questionamentos sobre o assunto, tendo gerado,
inclusive, matérias da TV Universitária.”

Caatinga:

A palavra caatinga vem do Tupi: caa (mata) +
tinga (branca) = mata branca). é o único bioma
exclusivamente brasileiro, o que quer dizer
que grande parte do seu patrimônio biológico
não é encontrada em nenhum outro lugar do
planeta. A caatinga ocupa uma área aproximada de 850.000km², o que representa cerca
de 10% do território nacional, englobando de
forma contínua parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e
norte de Minas Gerais.

Carbono:

Você sabia que comer carne
contribui para o efeito estufa?
O bife vem do gado que come
pasto. Quanto mais pasto, mais
gado, que solta gás metano, 21
vezes mais poderoso que o gás
carbônico!

Convidada a analisar a programação do Futura, Marjorie Medeiros diz que sente um pouco
a falta de elementos mais regionais,
como a caatinga e o semiárido: “Podia haver
uma alimentação mais sistemática do conteúdo
da maleta, mas com um maior direcionamento
às temáticas regionais, pois, apesar de estar
na Região Nordeste, o conteúdo da maleta que
usamos é direcionado, em sua quase totalidade,
à Amazônia. Essa alimentação contínua e sistemática reduziria a dificuldade em baixar e gravar
os programas pela internet”.
Ela também sugere ao Canal aumentar o

cardápio apresentado no Futuratec e divulgar e incentivar mais trabalhos e iniciativas de educomunicação.

Cara Marjorie, você conhece a série Tom da Caatinga?
É possível que algumas das questões apontadas por
você tenham sido contempladas por esse produto. Essa
série está no ar no Futura e possivelmente constará da
videoteca do Futuratec, após encaminhar questões de
direitos de imagem e trilha. Falando em Futuratec, novos programas estão na ferramenta. Visite-nos!
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responde

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Núcleo de Estudos
em Desenvolvimento Rural Sustentável e Mata Atlântica do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural – DESMA
Endereço: Avenida João Pessoa, 31 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – CEP: 90046-901
Telefone: (51) 3308-3281 E-mail: desma.pgdr@yahoo.com.br
Na Internet: www.ufrgs.br/desma Focos de atuação: Educação formal,
meio ambiente, agricultura e desenvolvimento local
Projeto desenvolvido com o Futura: Nota 10 –

Segurança Pública
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“Os produtos de TV tanto podem quanto devem ser
usados para o trabalho educacional. É um tipo de mídia democrática. Chega em (quase) todos os lugares.
Infelizmente, não é toda escola que possui equipamento necessário para sua visualização. Infelizmente
também, as demais empresas que exploram os canais
de televisão transmitem programas educativos em
horários nem um pouco apropriados para serem assistidos e aproveitados. O Canal Futura se diferencia por
isso. É inteiramente dedicado à divulgação de programas interessantes em todos os horários. É um canal
voltado à educação, informação e atualização e que é
aproveitado por diferentes faixas etárias.”
A opinião é de Clayton Gitti, médico veterinário e professor de Doenças Infecciosas do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do Instituto de Veterinária da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.
O professor Clayton Gitti trabalha em um projeto de
“Educação Sanitária em Classes de Alfabetização”,
que leva informações básicas às crianças utilizando
métodos pedagógicos apropriados a cada faixa etária.
Os alunos orientados do curso de Medicina Veterinária da UFRRJ vão às escolas ensinar e interagir com
as crianças, através de teatro, pintura, desenho, jogos,
palestras e apresentações com audiovisual, usando, in-
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ
Instituto de Veterinária – Departamento de Epidemiologia
e Saúde Pública | Endereço: BR 465 – km 7 – Seropédica – RJ – CEP: 23890-000
Telefone: (21) 2682-1711 E-mail: ascom@ufrrj.br – Assessoria de Comunicação
Na internet: www.sanidaderural.blogspot.com Focos de atuação:
Educação e medicina veterinária | Usuário Futuratec: Clayton Gitti
Profissão: Médico veterinário e professor

clusive, alguns programas do Canal Futura, no todo ou
em parte, de acordo com o tema a ser desenvolvido. A
escolha dos programas fica sob a responsabilidade dos
estudantes de Veterinária, que já usaram, entre outros,
Água de Beber, Mudanças Climáticas e Despoluição de
Rios, todos da série Globo Ecologia.
Eles procuram na grade temas ligados à saúde e ao
meio ambiente e baixam os programas pelo Futuratec. A cada semestre cerca de 300 crianças participam das atividades.
Os resultados aparecem nas reuniões de pais, que relatam mudanças na rotina em função dos novos conhecimentos que as crianças levam para casa. Segundo o
professor, “eles contam as histórias já ocorridas: as
crianças já deram bronca nos pais que se sentaram à
mesa de refeições sem lavar as mãos; ensinaram as
mães a usar cloro ou vinagre para lavar as verduras;
ensinaram os pais até a escoEctoparasitos:
var os dentes corretamente. Em
Organismos que habioutros casos, exigiram levar o tam a pele de um outro organiscachorro ao veterinário para que mo, denominado hospedeiro, por
determinado período de tempo,
ele fosse tratado contra pulgas dependendo totalmente dele
e ectoparasitos em geral e para sua sobrevivência. Exemplos: pulga, carrapato e percevepassaram a dar banho nos cães jo de cama.
e gatos com frequência. Também

ensinaram que é preciso ferver o leite antes de
consumir e que as vacas, os porcos e os cavalos têm que ser vacinados e receber uma boa
alimentação. Ensinaram também que o latão de
leite tem que ser bem lavado antes da ordenha
das vacas. São pequenos exemplos do resultado que nossas atividades educacionais produzem nas famílias. Muito ainda deve ser feito.
Um passo de cada vez!”.
Clayton Gitti lembra que a população tem muito
pouco conhecimento sobre o risco de se consumir alimentos de origem animal: “Temos de educá-la, trazer a informação”. Por isso, ele sugere
ao Canal Futura programas que abor-

dem a questão da produção e preparo de alimentos de origem animal
saudáveis e com boas condições de
higiene. Ele justifica: “Muita gente consome

produtos de origem animal potencialmente perigosos. Existem dezenas de doenças que eu poderia escrever como exemplo que são transmitidas
pela ingestão de carne ou leite mal preparados.
Esse é um assunto que eu muito pouco vejo na
mídia: a importância da saúde animal e do processo higiênico de produção e preparação de alimentos de origem animal”.

responde
Caro Clayton, sua sugestão é um excelente tema para o Conexão Futura.
Obrigado!
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A Universidade Livre do Meio Ambiente – Unilivre – é uma organização não
governamental de Curitiba, Paraná, que
desenvolve e executa projetos socioambientais e programas de capacitação para diversos segmentos: escolas,
empresas, órgãos públicos, sindicatos
e entidades do terceiro setor. A Unilivre
organiza cursos, seminários, conferências e exposições; desenvolve e executa
projetos e atividades de educação ambiental; presta serviços de consultoria;
realiza estudos e pesquisas e coordena
grupos de estudos temáticos.
A parceria com o Canal Futura começou
com o projeto a Maleta Meio Ambiente.
Com o apoio da coordenadora do projeto
na Região Sul, a Unilivre usa nas suas
ações programas cujo enfoque esteja
ligado às questões da infância e adolescência e ambientais.

envolvem exibições de vídeos, cadernos
e livros que fazem parte da Maleta. Vários programas foram usados nas ações
do projeto Maleta Meio Ambiente, que
atingiram um público de 2.500 pessoas:
episódios do Globo Ecologia e do Globo
Ciência, Nota 10 – Consumo Sustentável, Bicho Solto e Cenas Amazônicas. O resultado foi que as crianças tornaram-se mais questionadoras. Um grupo
de 5 a 7 anos de idade desenvolveu um
livro com o formato do planeta Terra,
no qual contava a história da Terra: como
era antes e o que tem acontecido com ela
em consequência do aquecimento global.
Já um grupo de 8 a 12 anos confeccionou
uma televisão com uma caixa de papelão. O “programa” exibido foi um texto
elaborado com as informações aprendidas através dos programas do Futura e
discussões. As imagens que ilustravam o
“programa” eram fotos.

Raphael Frederico Neto, técnico pedagógico, explica que a Unilivre também desenvolve projetos que têm como públicoalvo crianças e adolescentes. As ações

“A ação através da mídia é absorvida
rapidamente e seus reflexos se identificam na forma com que se expressam os
espectadores de tal programação, assu-
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Universidade Livre do Meio Ambiente – UNILIVRE
Endereço: Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho – Curitiba – PR – CEP: 82120-110
Telefone: (41) 3254-3734 E-mail: unilivre@unilivre.org.br
Na internet: www.unilivre.org.br
Foco de atuação: Construção de uma sociedade sustentável
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Meio Ambiente

Terra:

A Terra é um planeta do sistema solar,
sendo o terceiro em ordem de afastamento do Sol e o quinto em diâmetro.
Abrigo de milhões de espécies de seres
vivos, que incluem os humanos, a Terra
é o único lugar no universo em que a
existência de vida é conhecida.

Crianças indígenas:

O Projeto Bira - Brincadeiras Infantis da Região Amazônica coletou
algumas brincadeiras indígenas,
entre as quais a Heiné Kuputisü.
Neste jogo de resistência e equilíbrio, o corredor deve correr num pé
só, feito um saci, e não pode trocar
de pé. Uma linha é traçada na terra
para definir o local da largada, e um
outro, a uns 100 metros de distância, aponta a meta a ser atingida.
Se o jogador conseguir ultrapassar a meta, é considerado um
vencedor, mas se parar antes de
chegar na linha final, é sinal de
que ainda não tem a capacidade
esperada e precisa treinar mais.
Apesar de a velocidade não ser
o mais importante, todos tentam
fazer o caminho o mais rápido que
podem, mas no fim vence quem foi
mais longe. O jogo, de que participam homens, adultos e crianças,
acontece no centro da aldeia.

mindo trejeitos e manifestações que se assemelham
aos assumidos por personagens”, conta Raphael. E cita
um exemplo: “Quando as crianças com quem nós trabalhamos se deparam com realidades de crianças
indígenas da Amazônia, por exemplo, brincando à
vontade, acontece um certo choque cultural, pois elas
agem diferentemente das crianças das regiões urbanas
do Sul. Mas depois há uma identificação e elas passam a
procurar elementos comuns da cultura infantil.”
Raphael explica que, por ser uma formadora de opinião,
a TV traz em seu diálogo com o espectador uma diversidade de pensamentos que leva à busca do equilíbrio
entre as diferentes formas de expressão e cultura.
Para ele, o Futura é um canal preocupado com a formação crítica do ser humano, baseada em bons valores, calcados na perspectiva da democratização da
cultura. “Acredito que a programação é um universo
de possibilidades e é muito completa, cada ação é
uma nova possibilidade. Como percebo que os programas vão se renovando, não dá para dizer que sinto
falta de alguma coisa, pois trata-se de um trabalho
contínuo”, afirma Raphael, que deixa expresso o seu
desejo: “Que o Canal Futura sempre continue se reinventando de forma criativa e que se torne cada vez
mais acessível para as crianças do Brasil”.
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No ano passado, a professora Melissa foi convidada
a fazer a revisão de uma coleção didática de Biologia para o ensino médio e necessitava de materiais
interessantes e confiáveis para apoio aos professores. Em sua pesquisa, conheceu o Canal Futura.
“Quando fiz a pesquisa, buscava materiais didáticos, opções de vídeos e animações na área da Biologia. No momento em que fiz o cadastro no Futura,
as informações que eu estava selecionando foram
rapidamente disponibilizadas para a visualização”,
conta ela. “Nesse livro que estava revisando, precisávamos selecionar materiais atualizados e com
conteúdo confiável, e uma das opções era o Futura.”
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O objetivo da professora era selecionar recursos didáticos de apoio, disponibilizar referências e outros
recursos (mídia e audiovisual) para professores de
ensino médio utilizarem em sala de aula. “Após a
revisão da coleção didática, começamos a trabalhar
o manual do professor e decidimos incrementar uma
sessão que já existia sobre recursos extras para o
uso em sala de aula”, explica Melissa. A opção dela
é pelos programas disponíveis no Futuratec e alguns da Faixa Verde da programação.
“Com certeza os produtos de TV podem ser usados
para o trabalho educacional, pois hoje a mídia tem
muita influência na educação de crianças e adultos. Despertar o interesse desse público com uma
ferramenta que ele já utiliza favorece o aprendizado.”
O livro no qual a professora Melissa Vallin de la Torre
está trabalhando faz parte de uma coleção de três volumes e será incluída nas coleções didáticas que poderão ser selecionadas pelo MEC para utilização na rede
pública de ensino.

Mia Couto:

Pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, escritor mais traduzido de Moçambique. Seu primeiro
romance, Terra Sonâmbula, publicado em 1992,
ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação
dos Escritores Moçambicanos e foi considerado um
dos doze melhores livros africanos do século XX.

responde
Ainda não podemos dar detalhes, pois estamos
em etapa de negociações, mas vem aí um excelente produto de história do Brasil para a grade
do Futura!

ficha

A possibilidade de usufruir de materiais didáticos, animações e publicações na área da Biologia com qualidade e facilidade. Foi isso que chamou a atenção da
bióloga Melissa Vallin de la Torre na grade do Futura.
Melissa é professora da Universidade Metodista de
São Paulo, em São Bernardo do Campo, que está envolvida num projeto piloto com o Canal Futura, para o
desenvolvimento de materiais educacionais na área da
saúde para o público infantil.

Universidade Norte do Paraná
Endereço: Avenida Paris, 675 – Parque Residencial – Londrina – PR
CEP: 86041-120 Telefone: (43) 3371-7700 E-mail: unopar@unopar.br
Na Internet: www.unopar.br Foco de atuação: Arte e cultura
Usuário Futuratec: Anderson Teixeira Rolim
Profissão: Professor
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Universidade Metodista de São Paulo
Curso de Ciências Biológicas
Endereço: Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 1000 – Planalto
São Bernardo do Campo – SP – CEP: 09895-400 Telefone: (11) 4366-5316
E-mail: labensino@metodista.br Na Internet: www.metodista.br
Foco de atuação: Ensino de ciências e biologia
Usuária Futuratec: Melissa Vallin de La Torre | Profissão: Professora

Anderson Teixeira Rolim é professor da Universidade Norte do Paraná e do Colégio Integrado Sônia
Marcondes. Ele assiste ao Canal Futura e gosta de
entrevistas e documentários.
Anderson Rolim acredita que os produtos de TV
podem ser usados na educação, uma vez que trabalham a questão midiática no contexto escolar e
ajudam, através das imagens, a fixar o conteúdo. Ele
busca na grade programas sobre artes e cultura, baixa pelo Futuratec e usa em suas ações. O professor
cita como exemplo a entrevista com Mia Couto,
exibida para uma turma do 3º ano do ensino médio,
numa aula sobre literatura africana e seus autores.
Segundo ele, os alunos ficaram bastante surpresos
com a figura de Mia Couto e impressionados com o
modo dele falar.
Anderson Rolim aproveita para pedir ao Canal
Futura mais programas sobre a história do Brasil.
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Universidade Regional de Blumenau – FURB – Pró-Reitoria de Extensão
Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 – Victor Konder – Blumenau – SC – caixa postal 1507
CEP: 89010-971 Telefones: (47) 3321-0420 / (47) 3321-0200
E-mail: jlgurgel@furb.br Na Internet: www.furb.br
Foco de atuação: Saúde e prevenção
Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente e Maleta Democracia
Universidade Solidária – Unisol
Telefone: (11) 3372-4306 E-mail: unisol@unisol.org.br
Na Internet: www.unisol.org.br
Focos de atuação: Desenvolvimento regional, esporte, geração de renda e meio ambiente
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Toda Beleza
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Viaciclo – Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis
Endereço: Rua Lauro Linhares, 944 – Trindade – Florianópolis – SC – CEP: 88036-002
E-mail: viaciclo@viaciclo.org.br Focos de atuação: Meio ambiente, participação popular
e políticas públicas | Projetos desenvolvidos com o Futura: Maleta Meio Ambiente,
matérias para o Jornal Futura e Fóruns Temáticos
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mobilização social, justiça e promoção de direitos
Projeto desenvolvido com o Futura: Assistir

Futura Sky

ra, desenvolvimento regional, DST/Aids, educação complementar, empreendedorismo, esporte, fortalecimento de ONGs e movimentos sociais, gênero, geração de renda, infância, informática, juventude, meio
ambiente, música, participação popular, políticas públicas, saúde e prevenção, sexualidade e violência
Projeto desenvolvido com o Futura: Maleta Democracia
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Visão Mundial – Rede Jovem do Nordeste
Endereço: Rua Lopes Quintas, 211 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22460-010
Telefone: (21) 3874-5544 E-mail: comunicacao.rjneba@gmail.com
Na Internet: www.redejovem.org.br Focos de atuação: Arte e cultura, cultura afro-brasilei-
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V.I.D.A. Brasil – Projeto Buscapé
Endereço: Rua da Mouraria, 74 – Nazaré – Salvador – BA – CEP: 40040-090
Telefones: (71) 3321-4688 / (71) 3321-4382 E-mail: salvador@vidabrasil.org.br
Na Internet: www.vidabrasil.org.br Focos de atuação: Direitos humanos, política,
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Programas
Ação
O programa apresenta experiências de cunho social bem-sucedidas, realizadas por voluntários, organizações não governamentais e moradores de comunidades. Tais experiências incluem ações afirmativas, enfrentamento de preconceitos, iniciativas de
inclusão social ou de cunho educativo, envolvendo projetos de arte e educação.
Adoro Minha Cidade
Em Nova Iorque ou Moscou, Paris ou Londres, não importa o lugar, é sempre uma aventura fantástica andar por uma cidade
através dos olhos de uma criança. Em cada episódio, uma criança mostra a vizinhança onde mora, a arquitetura do lugar, seus
lugares secretos preferidos, amigos e família, tudo o que faz parte da vida dela naquela cidade.
Afinando a Língua
O programa oferece uma análise peculiar e envolvente da língua portuguesa, através de elementos cotidianos da comunicação
próximos ao universo jovem. O programa discute os diversos significados e variedades linguísticas do Português, procurando
mostrar ao público também uma perspectiva histórica que contextualiza a produção literária, apresentando ao longo de sua
produção os principais autores e gêneros que fazem parte de nossa cultura.
Alimente-se Bem
A série apresenta receitas criativas, nutritivas, rápidas e fáceis de fazer. Todos os pratos são desenvolvidos por nutricionistas
do Serviço Social da Indústria (SESI). O diferencial está no aproveitamento de sobras de alimentos que normalmente vão para
o lixo, como cascas de frutas e legumes, além de talos de verduras. Alimente-se Bem traz também dicas que sugerem modificações de hábitos alimentares, formas de higienização e decoração de pratos.
Alô, Brasil. Aqui Tem Educação
A série é formada por produtos destinados à prestação de serviços, com duração de 1 minuto. Estes produtos são apresentados
no FADE (intervalos que possuem espaços livres de exibição) da parabólica da Rede Globo e da Globo Internacional.
Alô, Vídeo Escola
Vídeos educativos sobre variados assuntos e diferentes áreas do conhecimento. Ideal para estimular o debate e o interesse
em sala de aula.
Ao Ponto
Programa, com apresentação do médico Jairo Bouer, recentemente, realizado através de uma parceira da TV Cultura com o
Canal Futura. A cada semana, uma plateia de 40 adolescentes discute temas que tenham a ver com o universo jovem. O programa apresenta uma banda diferente a cada episódio. Para auxiliar o apresentador, o Estagiário, traz informações e propõe
brincadeiras. O programa conta ainda com duas séries de quadros, uma sobre profissões e a outra sobre atitudes jovens, que
retrata maneiras criativas de transformar o mundo.
Aprender a Empreender
Aprender a Empreender, série realizada em parceria com o Sebrae, alia dramaturgia a casos reais para falar sobre empreendedorismo de um jeito claro e descontraído. O telespectador conhece dicas valiosas sobre como administrar o seu negócio de
forma eficiente, independentemente da área de atuação. A atração se divide em séries temáticas que abordam ramos específicos de negócios, como Pousadas e Hotéis e Têxtil e Confecção.
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Aprendiz Legal
A série integra um projeto de formação profissional para jovens baseado na Lei da Aprendizagem (10.097/2000) e tem como
eixo norteador o princípio ético de cidadania multicultural, que enfatiza a identificação de diferentes culturas convivendo num
mesmo espaço, reconhece a diversidade e estimula o questionamento da desigualdade. A multiplicidade de pontos de vista, a
variedade de cenários, sotaques, acentos culturais, modos de vestir, sonhos e projetos políticos são elementos que se destacam nessa série. Os programas integram um kit com material impresso.
As Trigêmeas
Roma, Londres, Viena, Paris, Himalaia. As trigêmeas circulam pelo tempo e espaço, pelos mais diversos cantos do mundo,
sempre atrás de momentos históricos e personagens marcantes. O que pintores como Velásquez e escritoras como Agatha
Christie podem ensinar? E personagens fantásticos, como Cinderela, Robin Hood e Pinóquio? Elas não sossegam enquanto
não descobrem essas respostas pessoalmente.
Beleza do Meu Lugar
Peças onde jovens de oito estados brasileiros mostram sua concepção de beleza através de um olhar diferenciado sobre
os seus territórios. Para a realização da série, 88 jovens de instituições parceiras da Mobilização Comunitária foram
capacitados para produção audiovisual e se tornaram responsáveis por cada uma das etapas de produção: escolha das
personagens, definição de roteiros, pesquisa e filmagem.
Bicho Solto
Série de 4 programas, em que o apresentador Richard Rasmussen percorre diferentes ambientes do Espírito Santo em busca de
espécies da fauna brasileira. Ele passa por parques ecológicos, manguezais e o litoral para mostrar ao telespectador os animais
característicos desta região, com foco no público infantil.
Brava Gente Brasileira
Programa jornalístico que apresenta exemplos bem sucedidos de iniciativas comunitárias de diferentes regiões brasileiras.
Através de documentários, conhecemos pessoas e instituições que se mobilizam para transformar a sua realidade.
Cenas Amazônicas
Série de interprogramas que proporciona ao telespectador uma imersão em diferentes aspectos da vida na floresta.
Chegados
Série que aborda o tema da imigração e da identidade na formação do Brasil contemporâneo, misturando informação e entretenimento por meio do uso de diferentes linguagens. Traça um painel de alguns dos principais fluxos de imigrantes ocorridos
no país, tendo como fio condutor histórias de personalidades publicamente reconhecidas, assim como de pessoas anônimas,
descendentes de 13 culturas estrangeiras distintas, reconhecendo o papel fundamental de todos os indivíduos na construção
da história do Brasil.
Cidades e Soluções
Apresentado por André Trigueiro, o programa busca soluções para um mundo sustentável e destaca iniciativas que já dão
resultado e que podem ser reaplicadas num país como o Brasil, onde 80% da população vive em centros urbanos.
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Cine Conhecimento
Série que apresenta obras de vários países, focada em questões históricas e atuais. O programa aborda diversas técnicas, detalhes de produção, história, curiosidades, premiações, perfil de profissionais e análise de linguagens, assim
como a busca pela compreensão de comportamentos e diferenças culturais a partir dos contextos apresentados no
filme em questão.
Cine Profissões
O programa exibe filmes que destacam profissões. Após a exibição, o apresentador conversa com profissionais da área, esclarecendo questões, desafios e perspectivas relativas ao dia a dia de trabalho.
Comércio Justo e Solidário
A série, em parceria com Sebrae, mostra como produtores, comunidades, cidades e consumidores, diante das dificuldades,
superam obstáculos e conquistam resultados através do acesso a mercados de forma diferente e mais justa.
Comunidade Brasil
A Internet surgiu em 1969 e desde então tem provocado revoluções. Só no Brasil, são mais de dez anos presente no cotidiano
de empresas, governos e cidadãos, gerando mudanças de hábitos e abrindo novos caminhos profissionais, educacionais, culturais e, porque não, filosóficos. A fim de investigar as transformações trazidas por esse novo mundo virtual, a série Comunidade
Brasil apresenta 13 episódios temáticos sobre a sociedade da informação brasileira, abordando assuntos como entretenimento, cultura, inclusão digital, segurança, comércio e outros. Em cenário virtual, com um formato dinâmico e não-linear, o programa fala de iniciativas e experiências na rede mundial de computadores. Comunidade Brasil é uma parceria com o Sebrae, Programa Interlegis do Senado Federal e apoio Cobra Tecnologia. O programa recebe apoio da Representação da Unesco no Brasil.
Conexão Futura
Faixa de programação que reúne os Conteúdos Futura que abordam Educação, Saúde e Qualidade de Vida, Empreendedorismo,
Trabalho e Geração de Renda. Com três horas de duração, essa programação é pensada para reunir programas de interesse
dos educadores e dos agentes sociais, ancorados com comentários e participações interativas da audiência nos intervalos.
Através da faixa Conexão Futura as equipes de programação, conteúdo, jornalismo e mobilização do Canal Futura estão diante
do desafio de praticar um modo novo de fazer televisão em permanente interlocução com a sociedade, com uma forte aposta
na articulação em redes e nas novas tecnologias, valorizando a atuação em ambientes virtuais e fluxos de produção mais
dinâmicos e autônomos.
Crônicas Urbanas
Crônicas Urbanas apresenta um painel de histórias passadas e protagonizadas por moradores das periferias de três metrópoles
brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A série é composta de seis programas pautados a partir de diferentes
temáticas do cotidiano. As crônicas são produzidas a partir de roteiros de ficção, frutos de laboratórios realizados em cada
uma das regiões. Paralelamente todo o processo de realização (definição de roteiros, pesquisa, ensaio do elenco e filmagem)
é documentado, compondo um making of. Os programas apresentam o “diálogo” entre a realidade e a ficção, entre os temas e
os agentes desse olhar sobre a periferia.
Danças Brasileiras
A série apresenta um inventário das danças de todo o país, através do trabalho de Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, junto
a grupos de dança e folguedos brasileiros. Mostra que de região para região, sempre encontra-se um passo, uma cantoria, ou
mesmo o toque de um instrumento distinto, enriquecendo a suposta dança original.
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De Frente Pra Vida
Programa sobre a terceira idade que aborda, de maneira otimista, temas como saúde, mercado de trabalho, sociabilidade e diversão.
De Olho no Ambiente
Uma nova emissora de TV onde o tema central é a água doce. Um camarão, um sapo, uma libélula e uma microalga são
os repórteres. Essa equipe animal ensina sobre a gestão das bacias hidrográficas. A série integra o kit do projeto Caminho das Águas utilizado em escolas de 1ª a 4ª séries. É uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, em parceria com
a Fundação Roberto Marinho, dedicada a quatro bacias hidrográficas brasileiras: a do Rio Doce; a dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí; a do Paraíba do Sul; e a do São Francisco.
Dicionário Ecológico
Série baseada no evento Rio +10 - Fórum de Discussão das Nações Unidas realizado em 2002, Johanesburgo, África do Sul. As
peças tratam dos temas mais urgentes discutidos pelos ambientalistas, formatando um dicionário para as palavras e jargões
ecológicos que estão em uso no cenário mundial. O objetivo é explicar o conceito e a ação predatória e mostrar iniciativas que
podem reverter a situação atual do planeta.
Diz Aí
A série Diz Aí mostra a participação política da juventude brasileira, através da opinião de meninos e meninas entre 15 e 29
anos sobre os mais diversos assuntos. De educação a mercado de trabalho, de família a cultura, diversos jovens levantam suas
bandeiras e dizem o que pensam e como as coisas poderiam ser diferentes.
Dom João no Brasil
Série de 12 programas baseados no livro em quadrinhos Dom João Carioca, da historiadora Lilia Schwarcz e do autor e ilustrador Spacca. Através de vários recursos de videografismo, trilha sonora, sonorização e dublagem, os desenhos originais ganham
vida na TV num formato inovador. Com muito humor, a série trata dos principais fatos do período joanino.
Educação Fiscal e Cidadania
Os dois episódios apresentam, de forma bem-humorada, desde a pré-história aos dias atuais, temas como o surgimento do
dinheiro, para que servem os impostos, a importância dos orçamentos, dos tributos e da cidadania nas pequenas tarefas do
cotidiano. Uma doação da TV Escola.
Em Comum
O que as comunidades brasileiras têm em comum? O programa, em duas séries, procura a resposta nas periferias de Brasília
e São Paulo. São realizadas entrevistas com grupos ligados a temas como música, religião, dança, entre outros. É possível
conhecer um pouco da história de cada uma das comunidades e descobrir o que elas têm em comum.
Escola Digital
Série produzida pelo Futura, IAS e Microsoft, onde apresenta a informática como uma ferramenta de uso tanto pedagógico,
quanto para a vida. Conta a história de personagens que lidam com a informática de diferentes formas no seu dia a dia, numa
escola fictícia, que acabou de receber os computadores para montar seu laboratório de informática.
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Estação Saúde
Série que trata de saúde, com foco na sua dimensão coletiva e familiar. O objetivo é trazer assuntos relevantes para a população brasileira em geral. Falar da doença e da cura, mas dando relevância à prevenção. Um apresentador bem-humorado conduz
o tema do dia, fazendo conexões com o cotidiano, conversando com médicos, pessoas comuns e outros profissionais essenciais
à promoção da saúde. É uma abordagem divertida que, ao mesmo tempo, nos leva a refletir sobre mitos e verdades em relação
à saúde de cada um de nós.
Ética
A série tem como tema central a Liberdade e aborda questões presentes no cotidiano através de reflexões sobre as respon
sabilidades e escolhas que guiam a conduta dos brasileiros. Ética mostra que todas as sociedades têm ou tiveram espaços de
liberdade e espaços proibidos, mas a sociedade moderna é a primeira a fazer da liberdade seu eixo central.
Faixa Comentada
A série exibe minisséries da Rede Globo e amplia a abordagem da ficção, tratando de questões relativas à produção de TV: preparação
de atores, construção da narrativa e de personagens, figurino, cenografia, fotografia, curiosidades de produção, etc. O programa fala
também de temas históricos, literários ou de comportamento através de entrevistas com profissionais e especialistas.
Faixa Verde
Reúne uma programação diária de conteúdos que abordam de forma ampla as questões relativas ao meio ambiente
e a sustentabilidade, o consumo responsável, a vida urbana e o universo da produção no campo.
Família Alcântara
Família Alcântara é um encontro íntimo com uma família extensa, que forma um grupo de 70 pessoas, aproximadamente, cujas
origens remetem-se à bacia do Rio Congo, no continente africano. Através de gerações, seguem preservando sua história,
mantida por séculos de tradição oral, práticas e costumes tradicionais oriundos da África. O filme explora a cultura única criada
pela população de africanos escravizados de origem Bantu, no Brasil, e seus descendentes demonstram como as questões
históricas e sociológicas mais gerais influem na vida de cada um. Família Alcântara demonstra como fragmentos de memória
podem proporcionar conexões históricas e espirituais, tornando-se uma fonte de resistência cultural e identidade para a população afrodescendente.
Feito à Mão
O programa, uma parceria com a Fundação Bradesco, oferece informação detalhada, de forma clara e objetiva, sobre o passo
a passo para a produção de trabalhos manuais. Os artesanatos confeccionados buscam valorizar as referências culturais brasileiras e contribuir para a geração de renda do público espectador. O programa é apresentado por colaboradores vinculados
à Fundação Bradesco, especializados em trabalhos dessa natureza. Eles oferecem dicas e instruções, como se estivessem
lecionando para uma turma.
Foto-grafias
A série apresenta diferentes instantâneos do Brasil pela lente de fotógrafos brasileiros com trabalhos reconhecidos dentro e
fora do país. São composições visuais e trilhas sonoras que foram construídas sob medida para cada peça. São duas séries de
cinco episódios com 30 segundos de duração, onde cada ensaio é assinado por um dos fotógrafos.
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Futura na Sala de Aula
Programa voltado para professores e alunos, que tem como objetivo facilitar o uso do Canal Futura como ferramenta para a
relação ensino aprendizagem. O programa sugere e demonstra atividades que podem ser desenvolvidas na sala de aula a partir
da programação do Futura, auxiliando o professor no planejamento de suas aulas. Divide-se em 4 blocos, cada um voltado para
um segmento do ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Futura Profissão
Séries com o objetivo de preparar profissionais de nível médio para o mercado de trabalho. São apresentados funções e atribuições, mercado de trabalho, entre outros temas.
Globo Ciência
O programa aborda conhecimentos científicos e tecnológicos, traçando um panorama da evolução da ciência no Brasil em várias áreas. Visita universidades, centros de pesquisa no Brasil e no exterior e conversa com cientistas e filósofos sobre dilemas
propostos por especialistas de diversas áreas.
Globo Ecologia
O programa mostra exemplos de educação ambiental e de preservação da natureza, com o objetivo de conscientizar o telespectador sobre a importância do meio ambiente. A atração também denuncia problemas com devastação, poluição, desperdício e
descaso em relação ao patrimônio natural brasileiro.
Globo Educação
O programa mostra um exemplo de instituição de educação que tenha encontrado uma maneira criativa de superar deficiências
e falta de recursos para melhor atender a seus estudantes. Experiências escolares de diretores, professores, pais e alunos que
enfrentam a realidade de suas comunidades. No formato de uma revista, o programa aborda assuntos e questões de educação.
Globo Universidade
Programa sobre o meio acadêmico, que mostra o que há de melhor e de inovador nas universidades do Brasil e do exterior.
Ensino, pesquisas e projetos científicos são pautas de matérias e entrevistas.
Globo Rural
Programa jornalístico semanal com ênfase na arte, cultura, história, meio ambiente e informações de utilidade para quem vive
no campo ou na cidade.
Heróis de Todo Mundo
Com uma linguagem ficcional que mistura elementos documentais, cada peça relata a vida de uma personalidade negra já falecida, ressaltando sua importância nos cenários cultural, histórico, político ou científico do Brasil. A biografia deste personagem
ganha corpo através de ficção, feita por uma celebridade que tenha sido, de forma subjetiva, influenciada pela vida ou trabalho
desta figura histórica. A série faz parte do Projeto A Cor da Cultura.
Historinhas de Dragões
O desenho animado é sobre dois irmãos, Emília e Max, que acham uma pedra mágica e viajam para a Terra dos Dragões.
Lá, eles vivem aventuras e encaram os medos e os desafios de crescer.
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Inventei, Deu Nisso
Peças protagonizadas por crianças que ensinam os telespectadores mirins a criarem objetos como fantoche e telefone sem fio.
Janela Natural
A série trata de ecologia e ecossistemas do Brasil e do mundo. De forma clara e envolvente, os programas abordam temas
como desenvolvimento sustentável, fauna, energia, cidades, parques, oceanos, além de apresentar perfis de personalidades
ligados à causa ecológica.
Jornal Futura
Programa jornalístico, no formato de revista eletrônica interativa, que reporta projetos e ações voltados para questões sociais,
que levem à reflexão sobre os problemas do nosso dia a dia e suas possíveis soluções. A pauta trata de temas que estão
diretamente ligados à cultura brasileira, ao meio ambiente, à saúde, à educação, à cidadania, à qualidade de vida e à justiça
social. Problemas da estrutura do nosso ensino, ações para a preservação do meio ambiente com sustentabilidade, mercado
de trabalho diante do desenvolvimento do país, diversidade étnica e direitos humanos são alicerces da linha editorial do jornal.
Juntos Somos Fortes
O programa mostra iniciativas que estimulam a organização do trabalho em associações e cooperativas, buscando uma alternativa para o desemprego no Brasil.
Livros Animados
Programas que usam recursos de computação gráfica para transformar em animação livros infantis de escritores brasileiros. A
série faz parte do projeto A Cor da Cultura.
Madeline
Baseada no livro de Ludwig Bemelman, a série mostra a história da menina órfã Madeline, que vive grandes aventuras
com suas amigas do orfanato. Durante as histórias, ela fala algumas palavras e expressões em francês, ensinando
naturalmente o público infantil um pouco desse idioma.
Mão e Giz
O programa retrata de maneira lúdica e divertida a produção de três estilos de texto: poesia, memória e opinião, seguindo a
metodologia pedagógica do manual do Prêmio Escrevendo o Futuro.
Mojubá
Série desenvolvida sobre o Candomblé no Brasil. Em formato didático-documental, os relatos de praticantes ou estudiosos
da religião, situam o Candomblé e a Umbanda, através de aspectos históricos e etnográficos. Mostra ainda como as práticas
variam nas regiões brasileiras e revela de que forma a sociedade incorporou esses elementos. O programa faz parte do Projeto
A Cor da Cultura.

Mudanças Climáticas – O Planeta Precisa de Você
Diminuir os impactos causados pelas mudanças climáticas no planeta é o grande desafio lançado para a nova geração. O
vídeo, produzido pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, mostra que as ações humanas têm contribuído para
alterar drasticamente o clima da Terra mas que, com atitudes simples podemos diminuir o impacto sobre o planeta e
contribuir para seu equilíbrio.
Mundo da Ciência
Série de programas com blocos temáticos sobre Ciência. Temas como: lâmpadas/espelho; fósforo/helicóptero; avião/lapidação; telefone/lápis; semáforo/automóveis, entre mais de 100 episódios.
Mundo.doc
A faixa apresenta documentários que redescobrem nosso passado, decifram lendas e mitos de povos que vivem em diferentes
partes do planeta e celebram a diversidade humana.
Não é o Que Parece
O programa mostra como as pessoas podem enfrentar seus problemas através de situações comuns do cotidiano. Medos, dificuldades de relacionamento, humilhação, subalternidade e preconceitos são alguns dos temas abordados. O
desafio da série é mostrar a importância da subjetividade, sua presença em nossas vidas e sua importância para a maior
felicidade de todos.
No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais
Série sobre imagem, som e a nossa relação com essa linguagem. O tom de ficção científica do título, que também está
presente nas locuções do programa, cabe bem a esta série idealizada pelo cineasta Cao Hamburger. Com muito bom humor, o programa mistura recursos técnicos e gêneros, propondo-se a discutir a linguagem audiovisual e experimentando-a
através de uma narrativa caótica, frenética e multifacetada.
Nota 10
Nota 10 revela as mais diferentes e bem-sucedidas iniciativas na área de educação. De projetos de preservação de cultura
popular à formação de novos educadores ambientais, passando pela aprendizagem industrial e tecnológica, o programa mostra
uma nova geração de jovens qualificados e com autonomia para se tornarem realizadores e transformadores da realidade em
que vivem. A série aborda a dinâmica do espaço de aprendizagem, o entrosamento dos alunos e a relação com os profissionais
de ensino, além de trazer comentários de especialistas.
Nota 10 – A Cor da Cultura
A série tem como objetivo principal a valorização da cultura negra. A proposta é que educadores coloquem em prática a Lei
10.639, que torna obrigatório o ensino da história da África nas escolas.
Nota 10 – Consumo Sustentável
A série pretende orientar educadores e professores na criação de atividades que esclareçam aos alunos o conceito de desenvolvimento sustentável.
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Nota 10 – Segurança Pública
A série apresenta um painel dos principais temas debatidos atualmente no campo da segurança pública: a relação entre civis
e policiais, a identidade das nossas polícias, o trabalho realizado por elas, o protagonismo da juventude nas questões relacionadas à violência e a participação cidadã.
Novo Telecurso
O Novo Telecurso é a ampliação do Telecurso 2000, através de novos conteúdos e atualização de informações e conceitos.
Novas disciplinas, como Filosofia, Artes Plásticas, Música, Teatro e Sociologia, também enriquecem a coleção, atendendo à
legislação brasileira para a educação básica. Além disso, são apresentadas novas linguagens e tecnologias de acessibilidade
em todos os programas, com a inserção de legendas ocultas (close caption) e Libras (Língua Brasileira de Sinais). Outra novidade é a criação de um ambiente virtual para fomentar e compartilhar informações e experiências entre os diferentes públicos
do Telecurso: www.telecurso.org.br
O Bom Jeitinho Brasileiro
O programa fala da infinita capacidade de improvisação do nosso povo. Participando, a cada programa do dia a dia de um
personagem singular, o espectador descobre que, por trás da informalidade consagrada no Brasil, surgem maneiras diferentes
de resolver os mesmos problemas, fazer a diferença e inventar um novo ‘jeitinho’.
O Patinho Feio
O desenho animado conta a história do Patinho Feio desde seu nascimento, seus amigos e suas aventuras.
Objetivos do Milênio
Série concebida como um projeto de comunicação e de mobilização social, que busca reflexão e mudança de atitude em torno
de importantes questões sociais e humanitárias inspirados na Campanha das Metas do Milênio, que evidencia valores como
cooperação, engajamento, respeito à diferença e transformação construtiva dos conflitos. A série traz animações em quatro
idiomas: português, inglês, espanhol e francês, e utiliza as técnicas de stop motion e sequências de manipulação de bonecos,
feita com o Grupo Giramundo.
Óia Só o Perigo
O programa tem como tema a prevenção de acidentes domésticos. Cada episódio aborda um tipo de acidente. O objetivo é manter o telespectador informado e alerta para a prevenção destes acidentes. Nelson Xavier narra as histórias
em tom mistério.
Olha Só o Perigo
Série de animação, usando a técnica stop motion, com dicas sobre segurança infantil. O objetivo é dar dicas e cuidados sobre
prevenção de acidentes envolvendo crianças e adolescentes de até 14 anos. Com base no trabalho da ONG Criança Segura, os
episódios mostram que os cuidados com a saúde da criança e do adolescente começam com hábitos preventivos incorporados
às rotinas domésticas e ao cotidiano das famílias.
Paixão Pela Palavra
A série apresenta a biografia de um dos maiores nomes da literatura brasileira: Manoel de Barros. O formato documental reúne
depoimentos inéditos e exclusivos do poeta em dois momentos distintos: 1992 e 2007, revelando histórias sobre a sua infância,
juventude e carreira. Admiradores anônimos e famosos também falam sobre o autor e sua obra.
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Passagem Para...
Série de documentários em que o jornalista Luís Nachbin apresenta, num tom intimista, vários aspectos e curiosidades dos
países que visita sozinho, acompanhado apenas por sua câmera.
Prato do Dia
A série, em parceria com o Sesi, mostra através da gastronomia, a riqueza cultural do nosso país. Os programas, recheados
de receitas saudáveis, mostram o aproveitamento integral dos alimentos, além de dicas sobre conservação, nutrição, saúde e
higiene na preparação dos pratos.
Que Exploração é Essa?
Série que une dramaturgia com bonecos, entrevistas e informações, tendo como tema o combate à exploração sexual
de crianças e de adolescentes. Na história, o caminhoneiro Milton sai para mais uma viagem, dessa vez acompanhado
pelo filho Diego. A cada episódio, os dois se deparam em situações diferentes, revelando as várias formas em que
esse crime pode ser praticado. Além de revelar o problema, a série aponta caminhos para que pessoas comuns possam
contribuir para combater a exploração sexual de crianças e de adolescentes.
Que Trabalho é Esse?
Série apresentada através de ficção – onde um ator contracena com bonecos de marionete – e depoimentos, que aborda a
questão do trabalho escravo no Brasil. A série, em parceria com a Fundação Vale, tem consultoria da Organização Internacional
do Trabalho – OIT.
Sala de Notícias
Programa jornalístico que discute e aprofunda reportagens de destaque na mídia a partir do acervo da Globo, da CNN e do
próprio Jornal Futura. Com entrevistas, matérias e reflexões sobre os temas, o programa traduz as notícias que têm impacto
na vida do grande público.
Sala de Notícias em Debate
Programa semanal que discute, ao vivo, temas que estão em destaque no momento, com a presença de especialistas e personagens da nossa sociedade, confrontando visões de mundo e opiniões.
Sexualidade, Prazer em Conhecer
Programa educativo sobre sexualidade, destinado a difundir conhecimentos e informações de orientação sexual para adolescentes, pais e educadores, facilitando a comunicação entre eles.
Sítio do Picapau Amarelo
Uma das séries de maior sucesso da televisão brasileira. A nova série, baseada na obra de Monteiro Lobato, e também produzida pela TV Globo, aproxima-se da atualidade, mas não deixa de fora o aspecto rural presente no formato original, de 1977.
Tá na Roda, Uma Conversa Sobre Drogas
O programa mistura debates, mini-documentários, depoimentos e é pontuado por cenas da novela O Clone. Contando com a
participação de jovens, pais, educadores, especialistas e personalidades, a proposta é proporcionar discussões para tratar o
tema das drogas informando, ouvindo opiniões de especialistas, esclarecendo dúvidas e mostrando alternativas.
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Taru Andé – O Encontro do Céu com a Terra
No início da primavera, é realizado na Serra do Cipó em Minas Gerais, o Festival de Cultura Indígena, reunindo diferentes povos de todas as regiões do país. A série Taru Andé, apresentada por Ailton Krenak, parte desse encontro
para visitar 12 aldeias de diversas etnias presentes no evento: Krenak, Pataxó, Maxacalí e Xacriabá, de Minas Gerais;
Ashaninka, Yawanawá e Caxinawá, do Acre; Guarani, de São Paulo; Suruí e Gavião, de Rondônia; Xavante, do Mato
Grosso; Terena, do Mato Grosso do Sul. Os episódios abordam temas como a vida cotidiana nas tribos, religiosidade,
tradições, ritos, educação e outros.
Teca na TV
Teca na TV é um programa dirigido às crianças entre 5 e 7 anos de idade. O programa tem o objetivo geral de contribuir para
a ampliação do repertório cultural das crianças, para o incremento de sua capacidade de expressão e de seu espírito investigativo e para a construção do conhecimento, através de situações que privilegiam a ludicidade, a criatividade, a autonomia
e a leitura crítica dos meios e do mundo. Na série, entretenimento e educação são componentes dosados com equilíbrio. O
programa é modular, composto por uma sucessão de quadros justapostos na montagem. São pequenos blocos ágeis, com
destaque para Aventuras da Teca, que narra as histórias vividas por Teca, sua família e amigos. As histórias tratam de temas
abrangentes como formação pessoal e social, meio ambiente e ética, tudo levado para o universo infantil. Outros quadros
com variadas linguagens que também compõem o programa abordam temas como dança, moda, música, ciências, brincadeiras, passatempos, culinária e animais.
Tempos de Escola
Programa de entrevistas apresentando por Serginho Groisman que revisita os tempos de escola de personalidades do esporte,
música, televisão, entre outras áreas.
Terra Paulista
Na série, habitantes do estado de São Paulo contam histórias pessoais, deixando de lado explicações e justificativas
teóricas sobre a formação e vida da população do estado. A proposta dos documentários é retratar por um novo ponto
de vista os acontecimentos que fizeram de São Paulo o que é hoje, mostrar como vivem e no que acreditam as pessoas
espalhadas nessa “terra”.
Toda Beleza – a série
Série documental que explora vários aspectos do tema da Beleza por meio dos olhares dos diretores Lula Queiroga, Belisário
Franca, Carlos Nader e Eder Santos. Personagens inusitados, ângulos e trilhas sonoras desconcertantes pontuam a série. Os
documentários discutem a beleza dos sons, o que há de bonito no ir e vir cotidiano, a relação dos indivíduos com suas moradas,
os relacionamentos humanos, as diferentes celebrações da fé e o que cada um tem de belo no seu interior.
Tom da Amazônia
Na música, as sete notas são combinadas para produzir os sons. Na natureza acontece o mesmo. Os seres também interagem
entre si e com o ambiente produzindo harmonia. Na Amazônia não é diferente, tudo está interligado, como numa sinfonia, como
numa canção de Tom Jobim. Apresentados pelo músico e compositor paraense Almir Gabriel, os programas refletem a paixão
e as preocupações do maestro com a preservação ambiental.
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Tom da Mata
Programa de educação ambiental, que estimula o desenvolvimento de atividades de proteção ao meio ambiente - em especial
da Mata Atlântica - e de educação musical, utilizando diferentes materiais educativos, métodos e inovações pedagógicas. A
obra do maestro Tom Jobim e sua paixão pela Mata Atlântica são a base do projeto.
Tom do Pantanal
O programa mistura ficção e realidade nas aventuras do menino da cidade grande durante suas férias com o primo do Pantanal
Matogrossense. Juntos, eles exploram a região e ouvem histórias do tio sobre os animais, as plantas e o povo desse lugar. E
para embalar, músicas de Antônio Carlos Jobim. Outro brilho da série são as poesias de Manoel de Barros, poeta mais conceituado da região.
Trilheiros
A série Trilheiros é um reality show no qual jovens – oriundos de instituições parceiras da Mobilização Comunitária do Canal
Futura – participam de um jogo educativo envolvendo aspectos da história, da cultura e do meio ambiente da região em que se
aventuram. Paraty, Bahia e Minas Gerais são cenários das três edições do programa.
Um Pé de Quê?
No programa a árvore é o ponto de partida de um passeio por diversas áreas do conhecimento. A apresentadora Regina Casé
mostra várias espécies da nossa flora, começando pelos aspectos botânicos, como origens, características físicas e épocas de
floração. Em seguida, Regina busca ocasiões em que as árvores pontuam aspectos da cultura e da história do Brasil.
Umas Palavras
O programa exibe o encontro da escritora Bia Corrêa do Lago com personalidades nacionais e estrangeiras, todas ligadas aos
universos da literatura e da música. Os convidados têm em comum o fato de usarem a palavra como forma privilegiada de
expressão: são compositores, dramaturgos, poetas, romancistas, cronistas, etc. As entrevistas revelam a maneira como cada
um produz seus trabalhos, assim como a relação que eles têm com as infinitas possibilidades de uso da língua.
Viva Legal
Programa para toda a família com questões ligadas à saúde e comportamento. Cada assunto é tratado com profundidade, com
dicas e sugestões de aplicação prática demonstradas passo a passo. Reportagens, depoimentos de especialistas, vinhetas e
testemunhos de pessoas que enfrentaram e superaram os problemas de saúde mais frequentes no Brasil integram o cardápio
básico do programa. O programa traz ainda informações objetivas sobre prevenção de doenças, alimentação, higiene e saneamento, sempre utilizando uma linguagem direta e coloquial.
Viva o Mar, Viva o Povo que Vive do Mar
Programa sobre o povo brasileiro que vive na beira do mar: suas tradições, sua relação com a natureza, suas formas de se locomover no oceano e de usar os recursos naturais e as iniciativas destinadas a conhecer melhor este imenso patrimônio natural.
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Projetos
A Cor da Cultura
Projeto criado em 2005 com a intenção de traduzir em programas de televisão, com caráter informativo e educativo, um pouco
do cotidiano, da experiência e da história dos afrodescendentes, assim como a contribuição da população negra à sociedade
brasileira. Parceira entre a sociedade civil e o Governo Federal, que visa unir esforços para a valorização e preservação do
patrimônio cultural afro-brasileiro. O projeto também atua na formação de professores por meio de um kit educativo distribuído
e implementado em seis estados brasileiros. Em 2010, o projeto lançou sua segunda edição.
Amigos do Futuro
Projeto realizado, em parceria com Votorantim, no período de 2001 a 2007 com objetivo de mobilização das comunidades nas áreas
de atuação da Votorantim, com públicos prioritários de educadores e jovens. Ao longo deste tempo, 16 unidades e 29 municípios
participaram das atividades, com números expressivos, como: 4.190 educadores capacitados, 332 escolas mobilizadas, 582 jovens
envolvidos (18 grupos articulados com 371 jovens protagonistas), 41.466 participantes nos eventos de socialização e 100 videotecas
formadas.
Focos de atuação:
- Junto às escolas - desenvolvimento de projetos temáticos, integrando escolas, comunidades e unidades do grupo Votorantim, grupos
de jovens protagonistas e diferentes instituições locais.
Temas principais: valorização da cultura local, educação ambiental, cidadania, melhoria da qualidade de vida e segurança alimentar
e nutricional.
- Junto a jovens protagonistas – formação crítica para o uso dos meios. Vários grupos foram capacitados e passam a ser “multiplicadores”, realizando capacitações com famílias e com outros jovens.

Assistir Futura Sky
Parceria com a Sky do Brasil, iniciada em 2006, com o objetivo de disponibilizar, de forma gratuita, um pacote com 50 canais,
nomeado “Assistir”, para instituições em diferentes partes do Brasil integrantes da rede de audiência do Canal Futura (escolas
públicas, ONGs, instituições de saúde, associações de moradores, espaços comunitários, secretarias governamentais, presídios e outros).
Belezarias
Dentro das ações presencias do ano temático Toda Beleza (2007), a produção do livro Belezarias é fruto do trabalho da equipe de Mobilização e Articulação Comunitária em parceria com 48 educadores de 35 instituições dos diversos segmentos da
sociedade, parceiras do Futura no estado. Desde a sua concepção e realização, foram usados vários recursos como músicas,
filmes, oficinas de campo e a própria programação do Canal Futura referente à temática da Beleza. Oficinas de produção texto
e fotografia deram origem ao material que compõe o livro, que reúne o olhar destes educadores sobre as belezas do Rio Grande
do Norte.
Conexão Futura – ambiente virtual
Ambiente virtual de encontro, de aproximação de pessoas que compartilham interesses comuns. O Conexão Futura está organizado em pequenas comunidades temáticas, onde é possível enviar e receber mensagens, postar notícias e arquivos, participar
de chats e fóruns de discussão e acompanhar o que está rolando na programação do Futura: www.conexaofutura.org.br
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Cuidando do Futuro
Uma parceria com a Fundação Bradesco, que tem como objetivo proporcionar que alunos e educadores das 37 escolas de Educação Básica da Fundação Bradesco aprendam a diagnosticar e a resolver problemas, conhecendo e intervindo na realidade, de
maneira crítica e construtiva, por meio de projetos relacionados aos temas transversais: Meio Ambiente, Saúde (Sexualidade
e Drogas), Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural e utilizando-se de diferentes linguagens.
Estação Conhecimento Tucumã
Projeto realizado no período de abril de 2009 a março de 2010 com objetivo de implementar o uso e a produção de mídias nos
processos de formação de jovens e educadores. Ações como a produção de uma coletânea com 17 dvd´s com 124 programas nos
temas: Esporte, Cultura e Identidade, Juventude, Educação, Empreendedorismo, Saúde Coletiva. Oficinas de formação do grupo
de jovens para realizar pesquisa documental com fotos e entrevistas sobre diferentes aspectos de Tucumã, através do olhar do
jovem no seu território; Oficina de formação de educadores e voluntários para utilização do acervo do Canal Futura em ações na
Estação Conhecimento. O resultado foi apresentado na Exposição Jovem Olhares de Tucumã, com a participação e presença dos
expositores jovens e seus familiares, entrevistados e comunidade, totalizando um público de 150 pessoas. Nessa ocasião, foi
exibido o programa jornalístico Você Faz a Diferença, com entrevistas na Estação Conhecimento, exposição das fotografias e blogs
produzidos pelos jovens, exposição dos programas que compõem a videoteca do Futura.
Produtos:
Jornal Mural – Construído pelos jovens no espaço da Estação Conhecimento, contendo os artigos e registro fotográfico feito por
eles durante as entrevistas.
Blog – Publicado pelos jovens com o mesmo conteúdo exposto no jornal mural da estação:
www.jovensolharesdetucuma.blogspot.com
Flickr - com as fotografias da exposição dos jovens:  
http://www.flickr.com/photos/39127489@N00/sets/72157623894579084
Diário de Bordo – Construído pelos jovens ao longo do processo de trabalho e realização das reuniões. Contém todo o histórico de
cada um dos grupos temáticos.

Ger@ção Brasil
O projeto Cuidando do Futuro, desenvolvido a partir da parceria com a Fundação Bradesco, envolve também um trabalho diferenciado com um grupo de alunos protagonistas sob a mediação dos professores articuladores, denominado Ger@ção Brasil.
O objetivo é instigar os alunos a refletirem sobre os problemas relacionados aos temas transversais: Meio Ambiente, Saúde,
Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural, de forma a desenvolver o espírito de cidadania, mobilizar a escola e comunidade
para a viabilização de possíveis soluções e elaborar planos de melhoria pessoal e social.
O Ger@ção Brasil é formado por um grupo de 20 alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª a 2ª séries do Ensino Médio,
que atuam como protagonistas, ou seja, participam desde a diagnose dos problemas até a elaboração das possíveis propostas
de soluções.
A atuação desses jovens iniciou-se em 2006, em cinco escolas-pólo da Fundação Bradesco: Campinas/SP, Ceilândia/DF, Gravataí/RS, Jaboatão/PE e Manaus/AM e foi ampliada para mais cinco unidades em 2008/2009: Bagé/RS, Conceição do Araguaia/
PA, Natal/RN, Rio Branco/AC e Rio de Janeiro/RJ.
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O grupo Ger@ção Brasil em cada escola-pólo começa a atuar com a participação em uma oficina que tem o objetivo de prepará-los
para a ação, ou seja, apreender a desenvolver o projeto. Vale ressaltar que, durante o desenvolvimento do projeto, os programas
do Canal Futura são utilizados pelos educadores como instrumentos motivadores para discutir problemáticas atuais que façam
parte do cotidiano dos alunos, possibilitando que se apropriem dessa linguagem para apresentarem suas propostas de soluções.
No decorrer do trabalho, alunos representantes de cada escola-pólo participam de uma oficina de mídias realizada na sede do
Canal Futura, no Rio de Janeiro, para instrumentalizar os alunos e articuladores sobre o potencial do uso das novas linguagens
nos projetos, facilitando o acesso às informações e à construção de novos conhecimentos. E também entram em contato com
as várias etapas de produção de audiovisuais – roteiro, câmera, design, uso das mídias, edição e finalização - onde aprendem
a filmar e editar vídeos, criar webs, tendo em vista a possibilidade de realizarem documentários, propaganda, telejornal, clipe,
etc. Esses alunos, posteriormente, assumem a responsabilidade de formar os demais alunos do grupo.
Para facilitar a interação do grupo Ger@ção Brasil nas 10 escolas-pólo, foi criado um ambiente virtual que possibilita a publicação de documentos, bem como, para criar um Blog para divulgar o projeto do grupo e demais trabalhos do Cuidando do
Futuro da escola, ou seja, participar de uma comunidade de prática com o objetivo de socializar as conquistas, as dificuldades,
as soluções e avaliações do projeto.
Geração Futura
O projeto é voltado para jovens, com ênfase na experimentação audiovisual, na produção de TV e na formação de redes de
articulação e comunicação. Através de workshops de produção audiovisual, de atividades de mobilização social e contato com
múltiplas linguagens, são oferecidas aos participantes ferramentas técnicas e conceituais para expressão artística e participa
ção efetiva na comunidade. Por ano, duas turmas de jovens - formadas durante as férias de janeiro e julho - participam de
workshops de câmera, edição, direção, roteiro, novas mídias, videografismo e produção, ministrados por profissionais do Futura e do mercado de produção de TV. Ao final da oficina, com quatro semanas de duração, cada grupo produz peças televisivas,
que são exibidas na grade nacional do Futura.
Geração Futura Universidades Parceiras
Após duas semanas de workshop com profissionais do mercado de televisão, estudantes universitários dos mais diversos
lugares do Brasil veem suas ideias irem ao ar em rede nacional, pelo Canal Futura. O trabalho final das oficinas é a produção
de vídeos. Os alunos aprendem dicas sobre práticas de produção em TV, como roteiro, conteúdo, criação de programas, jornalismo, produção, edição, fotografia e composição gráfica. A partir daí, de volta às suas cidades, os novos produtores usam seus
sotaques para mostrar as variações linguísticas presentes no território brasileiro.
Maleta
Kit temático formado por dvd´s da produção televisiva do Futura em um dado espaço de tempo de produção, um caderno de
atividades montado especialmente para cada edição do projeto, com textos complementares elaborados por consultores do
canal, sugestões de uso dos programas e outras fontes de referência. Além destes, as Maletas Futura contam com um livro
cortesia, o Anuário de Programação do Futura e uma provocação lúdica elaborada para cada tema tratado pelo projeto. Fruto de
ações de articulação com instituições de referência, que associam parte de seus acervos ao projeto, a Maleta Futura não é um
projeto finalizado. O acervo pode e deve ser complementado pelos usuários, estimulando articulações inter-comunitárias entre
instituições a partir das temáticas apresentadas. O convite é feito para instituições de referência, a fim de que a Maleta Futura
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seja agregada às ações já realizadas por estas instituições em seu cotidiano. Ao aderir ao projeto, as instituições firmam um
termo de cooperação técnica com o Canal Futura e passam a contar, durante um ano, com o apoio dos mobilizadores do canal
na implementação das Maletas através de visitas de acompanhamento e reuniões de socialização das atividades com outras
instituições participantes e consultores. Para facilitar a disseminação dos conteúdos e utilização dos mesmos nas redes de
diálogo das instituições participantes, são entregues o que chamamos de Maleta Básica, uma versão simplificada da Maleta
Futura. O projeto contempla ainda, como contrapartida das instituições que firmam parceria com o Futura, o preenchimento de
um sistema de monitoramento virtual. Desde sua criação, já foram produzidas e implementadas maletas com os temas Beleza,
Meio Ambiente, Democracia e Saúde. www.futura.org.br/maleta/flash
Nós na Tela
O Projeto Nós na Tela teve início em 2006, numa parceria com a TV Lúmen e a Associação Casa da Videira. Com o objetivo
de capacitar jovens da periferia de Curitiba para a produção audiovisual, várias turmas foram formadas até ano de 2008. Os
grupos experimentaram a produção de diferentes linguagens audiovisuais como clipes musicais, documentários, campanhas
e matérias jornalísticas. Desde então, os jovens formados pelo projeto participam ativamente dos projetos do Futura, como o
Geração Futura. O grupo também já realizou diversas produções para o canal como episódios da série Beleza do Meu Lugar e
a série de interprogramas Histórias de Um Viajante.
Olá, Turista!
Parceria do Ministério do Turismo com a Fundação Roberto Marinho para capacitar 80 mil profissionais ligados ao setor de
Turismo em seis capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Fortaleza, São Paulo e Recife). O programa consiste em
preparar os profissionais do trade turístico para receber os turistas estrangeiros na Copa do Mundo de 2014. Para isso, oferece
cursos on-line gratuitos de inglês e espanhol. O objetivo é envolver o setor turístico e a população brasileira em uma ampla
campanha de aprimoramento do receptivo turístico. Os beneficiados pelo programa são os profissionais da cadeia do turismo
que trabalham em contato direto com o público, o que envolve conversação e relacionamento interpessoal. Entre eles, recepcionistas, telefonistas, garçons, balconistas, taxistas, atendentes, artesãos e outros. Como parte do projeto, o Canal Futura
produziu e exibe quatro séries de interprogramas e spots de rádio, totalizando 200 peças.
Por Que Democracia?
Projeto organizado pela ONG Steps International, que reúne emissoras públicas de televisão, como a britânica BBC e a alemã
ZDF, com o objetivo de instigar a reflexão sobre o sentido e a aplicação da democracia no mundo contemporâneo. 44 emissoras
de TV – entre elas o Futura - participaram desse projeto exibindo os filmes e desenvolvendo projetos paralelos, sempre provocando seus telespectadores com propostas de discussão sobre o tema. A estreia da série de documentários foi em setembro de
2007, simultaneamente na TV e na internet, para um público estimado em 300 milhões de pessoas. No ano seguinte, o Futura
reexibiu os filmes acompanhados de programas com depoimentos de intelectuais brasileiros e entrevistas com oito embaixadores e um geógrafo que viveram nos países representados nos filmes.
Sala Futura
São espaços físicos onde se dá o encontro entre o conteúdo do canal e estudantes, educadores e integrantes da comunidade, para troca de experiências e conhecimento. Essas salas são instaladas em espaços dos parceiros e desenvolvidas de acordo com as prioridades temáticas e o foco de atuação de cada local. Até o momento existem Salas Futuras
em Areia Branca (RN), Ouro Preto (MG) e Rio de Janeiro (RJ).
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