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Desta forma, o Anuário pode ser uma importante ferramenta 
para grupos pertencentes à mobilização comunitária do Futura, 
e também pode constituir-se em instrumento diário de consul-
ta para nossas equipes de produtores, consultores, fornece-
dores e parceiros. Queremos que este documento anual 
dissemine e sedimente as orientações e tendências que guiam 
nossa programação e projetos educativos que vão para além 
da criação e veiculação de programas e interprogramas de TV. 
Estas produções precisam ter ligação direta com a vida das 
pessoas, com seus anseios e demandas por conhecimento.

Organizado pelo Núcleo de Conteúdo e Desenvolvimento de 
Projetos, este documento contou com a imprescindível ajuda 
de todas as áreas do Futura, do Banco de Imagens à Progra-
mação, passando pelos núcleos de Programa, Pesquisa, 
Videografismo, Atendimento ao telespectador, Jornalismo, 
Aquisições e Operações. Cada um pôde revelar o que produziu 
em 2007, compartilhar objetivos e resultados alcançados, ter 
uma dimensão em retrospectiva do que significou nosso traba-
lho institucional. Também pudemos vislumbrar o potencial 
educativo de nossas práticas, memorizando-as, ordenando-
as, dando tangibilidade aos nossos discursos e ações.

Mais do que guardar a memória da produção do Futura 
durante um ano inteiro de trabalho, este Anuário pretende 
também estruturar as ações que consolidam a imagem do 
Canal no Brasil e em outros países com os quais 
mantemos parcerias e co-produções, evidenciando o 
posicionamento conceitual e estratégico da Instituição. 
Por isso mesmo não se restringe ou se esgota no ano 
2007. Pode e deve ser usado nos próximos anos, 
considerando as várias exibições que um mesmo produto 
possa ter em nossa grade para garantir que um público 
diferenciado e cada vez mais amplo tenha acesso às 
nossas produções, além do nosso estímulo constante para 
que as instituições usuárias da programação do Canal 
possam organizar videotecas que potencializem a vida útil 
de um produto, considerando seu alcance pedagógico. 
Pretendemos mostrar aos nossos usuários aquilo que nos 
torna únicos e singulares como produtores de TV e 
idealizadores de projetos educativos, sempre escolhendo 
conteúdos, abordagens e formatos com vistas ao 
aprimoramento pessoal, profissional e comunitário 
daqueles que comungam de nossa rede de 
telespectadores e parceiros.

Este documento também será disponibilizado em 
nosso site (www.futura.org.br), garantindo um 
maior alcance de seu conteúdo a todos os nossos 
telespectadores, audiência dirigida, parceiros e 
colaboradores sociais.

O Anuário apresenta informações sobre estréias 
de 2007 e ainda oferece pequenos artigos que 
apontam análises e tendências de nosso trabalho 
já vislumbrando ações para 2008.

Sua estrutura cobre todas as produções e 
aquisições inéditas, de janeiro a dezembro de 
2007. Informamos ainda o ano de estréia da série 
no Futura e adicionamos a data da exibição da 
mais recente temporada produzida. Há sinopses 
dos episódios, indicação dos temas tratados, 
público-alvo, apresentador (a) e elenco, perfil da 
consultoria pedagógica, prêmios conquistados, 
ficha técnica, dados de pesquisa e mobilização.

Boa leitura !
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Fornecedores sociais
Este ícone representa todas as ações de inclusão social em programas, 
interprogramas e ações educativas do Futura para as quais organizações 
não-governamentais, redes comunitárias e jovens participantes de 
projetos de produção audiovisual tenham contribuído com seu trabalho, 
de forma remunerada, na realização do produto. Podemos ter realização 
de matérias, produção de cenário, trilha sonora, figurino, produção ou 
idealização do produto. Esta estratégia contribui para que o Futura 
amplie seu universo de fornecedores, colabore com a geração de renda 
de grupos de baixo poder aquisitivo, além de valorizar um conjunto de 
profissionais que muitas vezes encontra dificuldades para entrar no 
mercado de trabalho formal.

Colaboração de universidades parceiras
Este ícone se refere a todas as ações de produção de programas e 
interprogramas, matérias, reportagens, povo-fala, projetos de rede, do 
contato com professores e alunos das universidades parceiras ao Futura 
que foram incorporadas ao produto de linha do Canal. Um exemplo 
concreto são matérias exibidas no Jornal Futura que são produzidas por 
nossas parceiras de várias partes do Brasil, como UPF TV, Univali, 
Unisinos, UFPB, entre outras. O programa Mundo da Leitura é um 
produto totalmente produzido por nossa parceira em Passo Fundo/RS e 
que ganhou exibição nacional, fazendo parte da grade básica.

Ações de mobilização comunitária
Este ícone se refere às atividades realizadas pela área de 
mobilização comunitária do Futura, desenvolvendo ações 
relacionadas à programação do Canal, tais como a utilização 
pedagógica de programas nas instituições parceiras, a 
elaboração de projetos temáticos interdisciplinares a partir das 
séries de televisão, a distribuição de conteúdos 
complementares aos programas, a sugestão de personagens 
entrevistados, pautas, conteúdos e consultores a partir da rede 
da Audiência Compartilhada do Futura, além de avaliação 
qualitativa da produção.

Pesquisa em comunidades de baixa renda
Este ícone se refere a visitas sistemáticas a comunidades de baixa 
renda, com o intuito de avaliar qualitativamente programas do Futura e 
colher impressões, opiniões e demandas de grupos populares que 
possam ser refletidas nas pautas e nos conteúdos de nossa 
programação básica.

Fóruns temáticos
Este ícone se refere à organização de fóruns temáticos prévios 
para a produção de programas do Futura com o objetivo de 
levantar temas, abordagens, sugestões de entrevistados e 
casos exemplares a serem abordados em séries que estão em 
produção. Procuramos organizar grupos diversificados e 
consistentes de profissionais que possam trazer contribuições 
relevantes para a nossa grade de programação, tais como 
pesquisadores de universidades e centros de estudos e 
pesquisas, educadores, profissionais de diferentes áreas, 
agentes comunitários, produtores culturais, assim como 
pessoas representativas do que chamamos “público-alvo” do 
programa, organizando um panorama de temas e demandas que 
serão fortemente considerados na elaboração dos programas.

Parcerias internacionais
Este ícone se refere a parcerias internacionais para a produção 
e distribuição de programas, interprogramas e campanhas. 
Nesta categoria enquadram-se produções do Futura que 
contaram com o apoio de produção, logística, conteúdo e 
exibição de conteúdos fora do território nacional.

 
 
 
 

 
 

 

      

 
    
 
 

  
 

  
   

 
   

  
   

 
  

 

   
 

 
   

 

    

 
  

 
     

   
  

 
  

 
  

   
 

 
    

 
   
   

  
 
  

    
  

  
  

    

 
  

      

 

  
 

  
 

  
   
 

  
 

   

  

 
  
  

   
  

  
   

    
     

  
  

 
   

  
  

  
  

     
  
 

 
   

 
  

  
  

    
  

     
  

    
    

     
     

 
 

 
 

   
 

   
 

    
 

         
        

        
       

        
         

         
          

          
       

        
        

           
       

     
          

        
        

       
     

       

          
         
         

          
      

      
           

         
        

          
         

        
        

        
       

        
         

      
       

     
       

  

      
     
         

     
 

      
        

       
    

       
       

         
         

      
      

       
    

      

  

Para concretizar a missão de construir uma grade de programação que reflita o pluralismo e a riqueza cultural do Brasil, que faça sentido 
para seu público, que concorra para o fortalecimento da inclusão simbólica do brasileiro em nossas produções e que apresente temas e 
abordagens relevantes para apoiar nossos telespectadores no enfrentamento de seus problemas cotidianos, o Futura se baseia em algumas 
ações estratégicas que ajudam a tornar visível seu trabalho de formação de redes em todo o país e a construção de instrumentos que 
contribuam para a mensuração do impacto social de nossos projetos nas comunidades.

A intenção é que o resultado desse trabalho possa ser tangível e reconhecido cada vez mais em toda a grade do Futura, de 2007, presente 
neste Anuário. Para facilitar a identificação destas ações, criamos alguns “selos” que estão associados aos programas e interprogramas. 
Portanto, sempre que um desses ícones abaixo aparecer no Anuário, você saberá que aquela ação específica foi realizada em 2007 e que 
colaborou diretamente para a produção daquele programa ou interprograma em especial.
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L Ú C I A A R A Ú J O

Um destino chamado Futura
O anuário que você está prestes a folhear tem um 
caráter muito especial. Além de revelar a síntese de 
nossas ações no ano de 2007, ele também oferece 
uma janela retrospectiva da história do Futura nos 
últimos dez anos. Um ano que celebrou o que 
realizamos até hoje e que, sobretudo, sinalizou a 
nossa relevância num cenário contemporâneo em que 
a comunicação tem inserção estruturante. A começar 
por nossa campanha, criada e realizada pela agência 
F/Nazca, que destacou com grande competência e 
sensibilidade a essencialidade do nosso papel: o canal 
que liga você. Porque, como atestam os filmes, 
“você pode pensar muitas coisas; a única coisa que 
você não pode fazer é deixar de pensar. Sorte sua 
viver numa época em que você é livre para pensar”.

Nesse sentido, a campanha enfoca um tema urgente 
pra qualquer um de nós: liberdade de pensamento é 
condição fundamental do exercício das escolhas. E 
num mundo inundado de informações, de incertezas, 
de opções de toda natureza (religiosas, políticas, 
profissionais, estéticas, sexuais, identitárias), como 
um canal de televisão pode contribuir para a formação 
das escolhas de cada um? Nesse sentido, o Futura 
tenta, através do processo de produção dos seus 
programas e de suas ações, ouvir e expressar um 
cardápio plural de possibilidades, capazes de 
fundamentar, de inspirar, de construir decisões que 
nos deixem mais felizes, que ajudem a construir um 
mundo melhor e mais justo.

Foi assim que abraçamos entusiasmados o projeto 
Por que Democracia?, uma ação internacional 
envolvendo 45 emissoras de TV do mundo, lideradas 
pela BBC, que tem como objetivo promover a maior 
discussão multimídia sobre o que entendemos e o que 
praticamos em nome da democracia. Essa ação, que 
começou em 2007, com a exibição de dez 
documentários rodados em todo o mundo, continua 
em 2008, com novos filmes e debates. Basicamente, 
nossa intencionalidade é, de novo, oferecer substrato 
de qualidade para orientar nossas escolhas. Neste 
caso, a escolha política que se dá através do voto.

O Por que Democracia? é um exemplo entre as múltiplas 
ações de mobilização que o Canal articula na sua história 
de 10 anos e que hoje posiciona o Futura como um 
exemplo de comunicação para a mudança social. Para 
exatamente refletir sobre como meios de comunicação 
podem atuar na aceleração de processos de 
desenvolvimento humano e social, promovemos em 
outubro um seminário internacional, com convidados de 
vários continentes e protagonistas de ações que associam 
a mídia às mudanças da sociedade.

Na ocasião, um jornalista, pautado para fazer um balanço 
do Futura, me perguntou o que havia mudado nessa uma 
década. Imediatamente me ocorreram duas respostas: tudo 
e nada. Exatamente assim. Embora possam soar como 
auto-excludentes e incompatíveis, o tudo e o nada refletem, 
de modo complementar, a trajetória dessa nossa primeira 
década de existência.

Em primeiro lugar, “nada mudou” porque continuamos um 
canal de televisão educativo, que procura fazer uma 
programação atraente, tem uma missão pública e é 
mantido por parceiros da iniciativa privada. Permanecemos 
um canal que se compromete em ir além da tela da TV, 
através de uma ação nacional e presencial de mobilização 
comunitária. Portanto, na essência, continuamos os 
mesmos, dez anos depois...

Ao mesmo tempo, quando olhamos pra nossa história (que 
pode ser revista também neste anuário), quanta coisa 
mudou! É só conferir de perto o que aconteceu com cada 
um desses eixos que nos estruturam, que são a nossa 
essência e que por isso não devem mudar. Como canal de 
TV que somos, em 1997 atingíamos no máximo três 
milhões de pessoas. Hoje, temos um alcance de mais de 70 
milhões de pessoas, porque agregamos aos assinantes da 
TV por assinatura os telespectadores da TV aberta, que nos 
vêem pela Banda C e pela TV aberta, através das emissoras 
universitárias parceiras.

         
         

       
       

           
          

            
             

         
          
         

  

           
         

           
          

          
          

 

        
          

         
            

          
   

          
        

         
           

      
          

           
      

         
           

        
           

           
        

          
     

gerente geral do Canal Futura
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Em 1997, já propúnhamos em nossos programas uma abordagem 
original para a educação, mas praticamente todos eles, por 
razões orçamentárias, seguiam a receita “recheio/cabeça”, ou 
seja, eram reempacotamentos de conteúdos e programas pré-
existentes do acervo da TV Globo e da própria Fundação Roberto 
Marinho. Aqueles que fugiam a essa prescrição já eram formatos 
inovadores e continuam no ar até hoje, como Teca na TV, Nota 
10, Jornal Futura, Sala de Notícias. O fato é que, hoje, a maior 
parte da programação do Futura é produto original, desenvolvido 
por nós e nossos múltiplos parceiros (a exceção desejável fica 
para imagens jornalísticas da atualidade) e dentro do mesmo 
modelo de orçamento.

Aliás, do ponto de vista das parcerias, multiplicamos por mais de 
100 nossas alianças. Das redes dos nossos mantenedores às 
redes das mais de 30 universidades que fazem parte do que 
somos, das centenas de ONGs e movimentos sociais com os 
quais interagimos, de grupos de jovens de educadores de agentes 
sociais. Somos cada vez mais inseparáveis de nossos múltiplos e 
ricos relacionamentos.

E finalmente, continuamos mais do que nunca comprometidos 
com uma atuação direta capaz de causar impacto junto aos 
nossos públicos, através da mobilização que, além do trabalho 
com uma rede de mais de 12 mil instituições, passou a dialogar 
de forma mais intensiva, planejada e qualitativa com as maiores 
lideranças sociais do país.

Depois de dez anos, é reconfortante pensar sobre como as 
conquistas que fizemos estão sendo reconhecidas pelo público, 
por nossos parceiros e por instituições nacionais e internacionais 
de peso. Em 2007, recebemos o prêmio de inovação da Intercom 
(Sociedade Brasileira dos Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação) e o Tech Awards, um prêmio dado pelas empresas 
do Silicon Valley e pela Universidade de Santa Clara, na Califórnia, 
a tecnologias sociais exemplares no mundo. 

Tanto as distinções importantes como essas quanto os pequenos 
progressos de cada dia renovam em nós um sentimento que o 
filósofo alemão Friedrich Nietzsche cunhou de “amor fati”, 
que representa o amor ao nosso destino, a despeito de todas 
as dificuldades, dos altos e baixos, das derrotas e das vitórias. 
Se, como diz o sociólogo catalão, Manuel Castells, 
“quem muda a comunicação, muda o mundo”, por um destino 
chamado Futura quem não se apaixonaria?
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Uma das atribuições do Anuário é reunir informações 
sobre programação, ações educativas, missão e visão 
estratégica do Futura, além de permitir que membros da 
equipe possam comunicar aos leitores aspectos de seu 
trabalho diário, seja na realização de programas, seja nas 
atividades em campo junto às instituições que compõem a 
rede de articulação da mobilização comunitária. 

Nesta edição, vamos desvelar um pouco do nosso 
entendimento sobre o papel da educação e suas 
potencialidades no meio televisivo. E contar alguns 
detalhes sobre escolha de temas de séries do Futura, 
mostrando como se dá nossa relação com o ambiente 
acadêmico, grupos comunitários, educadores e público em 
geral na composição de nossos conteúdos. 

Em 2007, celebramos os 10 anos do Futura. Celebramos 
também o modelo de atuação que preconiza a construção 
de redes junto aos nossos telespectadores, sejam aqueles 
que acompanham a programação de maneira estruturada 
e planejada, aliando os conteúdos televisivos às atividades 
educativas que desenvolvem localmente, ou mesmo pelo 
público em geral que prestigia nossa programação, 
entrando em contato conosco através da central de 
atendimento ao telespectador (CAT). Assim como o 
público que participa diretamente de programas 
jornalísticos como Sala de Notícias em Debate, ou também 
pelo site do Futura, por conta dos fóruns de discussão, 
promoções e enquetes. 

Múltiplas estratégias para múltiplos públicos 

Perguntas de telespectadores que entraram em contato 
com o Futura pela CAT já foram base para a composição de 
conteúdos do Globo Ciência, como é o caso do episódio "A 
cidade e o telespectador" que surgiu a partir de uma 
chamada no site. A promoção sobre a árvore mais bonita 
do bairro, outra iniciativa da Programação do Canal, 
gerou um episódio especial do Um Pé de Quê?.  Fóruns de 
discussão sobre sexualidade e comportamento com grupos 
jovens e o atendimento imediato de profissionais de saúde 
ligados, por exemplo, ao parceiro Bayer Schering Pharma 

Notas sobre a arquitetura 
de conteúdo do Canal Futura

Débora Garcia, supervisora de conteúdo 
e projetos do Canal Futura

através da internet, já geraram pautas interessantes 
para o programa Ao Ponto, com temas como: mercado 
de trabalho, bissexualidade, relações familiares, 
alimentação, novas mídias, etc.

Grupos focais realizados em diferentes localidades do 
país, congregando pessoas que assistem a programas do 
Futura e posteriormente tecem comentários, críticas e 
sugestões aos episódios geraram mudanças na 
abordagem e no formato de programas da grade, como 
o Afinando a Língua, a partir da inserção do quadro "A 
propósito", do incremento da participação de bandas 
novas, da inclusão das “dicas afinadas”, etc. Na série 
Chegados, com a incorporação de mapas de localização 
de países; no Passagem Para..., com maior participação 
do apresentador Luis Nachbin falando diretamente 
para a câmera, e pela manutenção dos "causos" que 
finalizam o programa. Temos na memória também um 
contato surpreendente ocorrido em 2006, gerando um 
programa para a série em 2007: um telespectador 
longínquo do Suriname resolveu entrar em contato com 
o Futura, elogiar o programa e sugerir a visita de 
Nachbin ao país, colocando-se à disposição para recebê-
lo. Convite prontamente aceito. A principal situação do 
programa em questão - um casamento javanês - foi 
viabilizada pelo próprio telespectador, que por ter essa 
origem soube dar todos os detalhes necessários à 
produção. 

A articulação direta com representantes dos 
movimentos sociais é mais uma forma de construir 
conteúdos para programas como Crônicas Urbanas, Em 
Comum, matérias especiais para o jornalismo e até 
mesmo faixas de programação, como a faixa 
amazônica, atualmente em fase de produção. 
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Site Futura e promoções junto ao telespectador

Não é preciso me alongar muito para apontar as 
vicissitudes da internet e seu poder de conectar pessoas, 
idéias, dados e informações. Sabendo disso, em 2007 
intensificamos nossas estratégias de aproximação com o 
público e lançamos algumas promoções no ar, instigando o 
telespectador a dar sua opinião, mandar sua foto, tecer seu 
comentário. 

A promoção do Um Pé de Quê?,  por exemplo, liderada pela 
Programação do Futura, estimulava o telespectador a 
enviar uma foto de sua árvore favorita. A melhor foto seria 
exibida no ar, além do participante receber de presente 
uma coleção de DVDs do programa. Recebemos centenas 
de excelentes fotos, de todas as partes do Brasil, dando um 
colorido belíssimo à nossa grade. A qualidade do material 
foi tanta que resolvemos premiar três e não somente uma 
foto vencedora. 

Na mesma linha de interatividade, pedimos ao público do 
Futura que escrevesse uma frase sobre a série Passagem 
Para..., dizendo porque deveriam ganhar uma passagem 
para o Chile, literalmente! Inúmeras respostas pipocaram 
em nosso servidor. Em pouco tempo, cerca de 3000 e-mails 
com participações diretas de telespectadores assíduos do 
programa nos deram um termômetro importante sobre a 
enorme popularidade da série.

Em datas especiais como o Dia da Consciência Negra, 
também aproveitamos para descobrir o que os 
telespectadores têm feito de interessante em seus projetos 
educativos, pedindo a eles que compartilhassem conosco 
suas idéias e empreitadas. Dezenas de educadores nos 
contaram sobre projetos pedagógicos criados a partir da 
Lei 10.639, que prevê o ensino de conteúdos ligados à 
cultura negra nas escolas brasileiras. Os participantes 
ganharam cadernos pedagógicos do projeto A Cor da 
Cultura e um DVD com a série especial do programa Ação, 
apresentado por Serginho Groisman. 

Consultorias, relações com universidades e especialistas 

Um outro desafio constante para as equipes que gerenciam 
conteúdo no Futura é justamente idealizar novas séries de 
programas que sejam provocadoras, relevantes,  que não 
sobreponham temas na grade, que tragam abordagens 
novas e diferentes de programas já exibidos e que, 
obviamente, caibam dentro dos orçamentos e prazos de 
realização. Pesquisas constantes em centros de pesquisa, 
participação em fóruns, congressos, seminários, festivais 
internacionais e cursos são imprescindíveis para não 

perdermos o trem da história. Assim como também é 
necessário ter um quadro de especialistas de primeira 
linha para nos ajudar a encaminhar nossas propostas de 
maneira propositiva e significativa para o público. 

Em 2007 contamos com a consultoria de Ildeu de Castro 
Moreira para o Globo Ciência, tendo por trás de seu 
trabalho o respaldo do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Entre telefonemas e e-mails de nossas 
equipes de conteúdo e produção, chegamos à proposta 
dos 20 temas que compuseram a série, tendo como mote o 
entrecruzamento de conceitos científicos que estão por 
trás de produtos e artefatos. Um exemplo: o que há em 
comum entre a fibra ótica, a fibra alimentar e a fibra de 
sisal? Quais são os elementos que caracterizam a fibra e a 
tornam um material/conceito interessante para a 
ciência? Temas como aromas, sabores, arcos, óleos e 
graxos, fluxos e grãos deram o tom da série no ano que 
passou. 

A série do Globo Ecologia, por outro lado, se dedicou a um 
único tema: aquecimento global. Uma das maiores 
angústias do planeta no momento é justamente acerca 
dos efeitos que a ação descontrolada e irresponsável do 
homem gerará no mundo e nas futuras gerações. O 
programa, com a consultoria de Sérgio Besserman, 
tentou responder a essa provocação, visitando centros de 
pesquisa, entrevistando especialistas e estudando o tema 
em detalhes, para traduzir para o telespectador os 
principais conceitos e informações a respeito. 

E Roberto da Matta, eminente antropólogo brasileiro, 
tem sido o consultor da série O Bom Jeitinho Brasileiro, 
desde 2005, nos ajudando a encontrar a forma mais 
adequada, respeitosa e plural de retratar personagens 
brasileiros que lutam diariamente pela sobrevivência, 
sem perder o bom humor, munidos de grande criatividade 
e motivação pessoal. 

Nossa rede de universidades parceiras, por outro lado, nos 
ajuda a levantar experiências, pesquisadores e projetos 
para serem retratados na tela num variado leque de 
programas, desde os notadamente jornalísticos aos que 
figuram em nosso horário nobre. Mais uma prova que a 
articulação de redes, em todos as suas direções, é a grande 
forma de construir conteúdos plurais, orgânicos, que 
espelhem o que a sociedade brasileira tem de mais rico e 
instigante, ampliando o potencial do meio televisivo e 
transformando uma ferramenta de distribuição de 
conteúdo em uma efetiva experiência de comunicação 
para a transformação social.
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A série Aberto ao Público apresenta 
programas editados a partir de debates sobre 
diversos temas. Os programas são gravados 
durante importantes eventos culturais e fóruns 
literários de projeção nacional, como a 5ª 
Festa Literária Internacional de Paraty, a XIII 
Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o Fórum das 
Letras de Ouro Preto, a XII Jornada Nacional 
de Literatura e o MME.

Tema: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2006
Licenciamento: não liberado
Parceiros: TV Globo, Universidade de Passo 
Fundo e British Council.

Sinopses por episódio (30 min):
 

Terras - no ar em 24 de julho.
Os escritores Mia Couto e Antônio Torres 
discutem como a literatura pode brotar do 
chão, tendo como base a obra mais aclamada 
de Torres, Essa Terra, e o clássico romance de 
estréia de Mia Couto, Terra Sonâmbula. 
A mediação é do escritor angolano José 
Eduardo Agualusa.

Uivos - no ar em 25 de julho.
Chacal e Lobão falam sobre a música que há 
na poesia e a poesia que vira música. Eles 
ainda discutem se letra de música é poesia. 
Em campos diferentes, os dois vêm, há um 
par de décadas, extraindo poesia do cotidiano 
mais banal. A mediação é do jornalista 
Marcos Gonçalves.

Aberto ao Público - Festa Literária 
Internacional de Paraty

De Macondo a McCondo - no ar 
em 26 de julho.
O argentino Rodrigo Fresán e o mexicano 
Ignácio Padilha discutem, a propósito dos 40 
anos de publicação de Cem Anos de Solidão, de 
Gabriel García Márquez, os novos caminhos que 
se abrem para a ficção latino-americana. Eles 
falam também sobre os movimentos literários 
McCondo e Geração Crack. A mediação é do 
escritor Joça Terron.

Sobre meninos e lobos - no ar 
em 27 de julho.
Ishmael Beah e Paulo Lins viveram em 
ambientes violentos e resistiram contando suas 
histórias. Ishmael foi menino-soldado em Serra 
Leoa e relata sua vida no livro Muito Longe de 
Casa. Paulo fala do novo livro que está 
escrevendo sobre o universo do samba. 
A mediação é do jornalista e escritor 
Fernando Molica.

Leitura Beijo no Asfalto - no ar 
em 6 de setembro.
Uma leitura da peça rodrigueana O Beijo no 
Asfalto, com autores no lugar de atores. 
O programa mostra ficcionistas, ensaístas e 
importantes estudiosos de Nelson Rodrigues: 
Adriana Armony, André Sant'Anna, Ângela Leite 
Lopes, Carlito Azevedo, Chacal, Flora Süssekind, 
Jorge Mautner, Liz Calder, Nelson Motta, Sérgio 
Sant'Anna, Silviano Santiago, Suzana Macedo e 
Verônica Stigger.

 - no ar em 12 de agosto
O programa mostra uma conversa entre o 
escritor Ferreira Gullar e o músico Carlos Lyra. 
Conduzido pelo jornalista Hugo Sukman, o bate-
papo ocorreu durante a 5ª Bienal de Arte e 
Ciência da UNE e os participantes recordaram 
fatos, músicas e poemas que marcaram a 
história do Centro Popular de Cultura (CPC), uma 
iniciativa do movimento estudantil no início dos 
anos 1960.

Aberto ao Público - Memória do Movimento 
Estudantil

Aberto ao Público - 12ª Jornada 
Nacional de Literatura

Aberto ao Público - XIII Bienal do Livro

Arte e entretenimento - no ar 
em 10 de setembro.
Flávio Carneiro, Lúcia Araújo, Marina 
Colasanti, Maurício Melo Junior, Nelson 
Motta e Ziraldo falam sobre a relação 
entre arte e entretenimento.

Arte, moral e erotismo - no ar 
em 11 de setembro.
As questões da moral e do erotismo 
na arte são debatidas por André de 
Leones, Elisa Lucinda, Milton Hatoum e 
Miroslaw Bujko.

Arte, mídia e hipermídia - no ar 
em 12 de setembro.
João Alegria, Inimá Simões, Luiz Ruffato 
e Mia Couto falam sobre mídia, 
hipermídia e arte.

Meio ambiente: o mundo está 
acabando? - no ar em 24 de setembro.
Carlos Minc, Christiane Torloni e Sérgio 
Abranches são os convidados do 
programa sobre meio ambiente.

O desejo: você deseja o que todo 
mundo deseja? - no ar em 25 de 
setembro.
Marina Colasanti e Xavier Velasco são 
os convidados para falar sobre desejo.

Ética: é possível falar em valores no 
mundo de hoje? - no ar em 26 de 
setembro.
Eduardo Suplicy, Gilberto Velho e Merval 
Pereira discutem a ética nos dias atuais.
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Direito autoral - no ar em 27 de setembro.
Gabriela Campedelli, Bruno Lewicki e Isabella Girão 
debatem a questão dos direitos autorais.

Narcisismo, individualismo, consumismo:
 você se reconhece nesse espelho? - no ar 
em 1 de outubro.
Amir Haddad e Clarice Niskier falam sobre os 
valores que norteiam a sociedade atual, como
o individualismo.

O mundo atual: ainda há lugar para o anseio por 
um mundo melhor? - no ar em 2 de outubro.
Luiz Alberto Py e Nilton Bonder debatem se é 
possível ter fé no futuro e esperanças de ver um 
mundo melhor. 

A alma exposta: literatura, entrega, confissão?  - 
no ar em 12 de novembro.
José Eduardo Agualusa, Cristóvão Tezza e Maria 
Esther Maciel são os convidados do debate sobre a 
alma do escritor.

Ficção, História e Jornalismo: entre Literatura 
e a Verdade? - no ar em 13 de novembro.
Zuenir Ventura, Ricardo Kotscho, Rui Tavares 
e Mauro Ventura falam sobre ficção e fatos reais.

Processos de Criação: vôos da madrugada? - 
no ar em 14 de novembro.
Sérgio Sant'Anna e Guiomar de Grammont discutem 
os processos de criação de uma obra literária.

Poesia: uma composição entre o sonho e a 
matemática? - no ar em 15 de novembro.
A poesia entra em debate numa roda formada 
por José Luís Peixoto, Eucanaã Ferraz, 
Joaquim Palmeira e Suzana Vargas.

Literatura e Memória: imaginação, escolha, 
superação? - no ar em 19 de novembro.
Ignácio de Loyola Brandão, Betty Milan, Lélia Coelho 
Frota e Alécio Cunha debatem literatura e memória.

Ficha técnica
5ª Festa Literária Internacional de Paraty
Leitura “O Beijo no Asfalto”
Apresentação: Cassiano Elek Machado
Direção: Bia Lessa
Produção: Lucas Arruda

Aberto ao Público - Fórum das Letras 
de Ouro Preto

12ª Jornada Nacional de Literatura
Agradecimentos: Coordenação de 
12ª Jornada Nacional de Literatura, 
Universidade de Passo Fundo e 
UPF TV Máster Vídeo Telões.

Fórum das Letras de Ouro Preto
Reitor da Universidade Federal 
de Ouro Preto: João Luiz Martins
Idealização e organização: 
Giomar de Grammont
Coordenação: Fábio Faversani
Coordenação executiva: Edinéia Araújo
Produção: Marli Dias, Vera Ramos, 
Soraya Santoro, 
Fátima Bicalho e José Milton Natividade

Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtores assistentes: André Libonati, 
Maria Cecília, 
Janaína Paixão, Renata Lima, 
Luciana Souza, Joana Levy
Operações: Arlécia Duarte 
e Gelson Ferreira
Equipe técnica: Interface Produções
Edição: Fernanda Bastos, Larissa 
Machado, Patrícia Peramezza, Élcio 
Gonçalves e Orlando de Siqueira Batista
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Machado
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim 
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Gazeta do Povo (PR) 30/10
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As Christmas Lectures da Royal Institution, 
criadas pelo renomado cientista inglês Michael 
Faraday, acontecem desde 1825, na Inglaterra, e 
são uma forma de introduzir temas científicos 
complexos a um público jovem. As atividades 
acontecem de maneira divertida e informativa, 
utilizando uma grande variedade de adereços de 
palco, ilustrações, trechos de vídeo, experiências 
ao vivo e interação com o público. Em 2006, o 
British Council e a Royal Institution trouxeram o 
evento Christmas Lectures ao Brasil pela primeira 
vez. Em 2007, em celebração ao Ano Polar 

Música, inspiração e poesia são os temas de 
Orfeu, o herói mitológico, possuidor de raros 
talentos musicais que, num ato de 
insubordinação, vai ao mundo dos mortos para 
resgatar sua amada dispondo apenas de sua arte. 
O mito é recontado através da encenação da 
ópera de Cláudio Monteverdi. O desenrolar da 
ópera, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e 
seus bastidores são alternados em Aberto ao 
Público: Orfeu Hoje com entrevistas de poetas, 
músicos, pesquisadores e anônimos. Convidados 
como a cantora Adriana Calcanhotto, o cineasta 
Carlos Diegues e a artista plástica Beatriz 
Milhazes falam dos temas dessa história e nos 
levam a entender a atualidade do mito.

Temas: arte; filosofia; música
Público-alvo: público em geral
No ar em 29 de dezembro
Duração: 55 minutos
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Internacional, o Dr. Lloyd Peck, do 
British Antarctic Survey, veio ao Brasil 
e realizou a mesma palestra feita em 
Londres em 2006. O tema central do 
Dr. Peck é o impacto do aquecimento 
global sobre a Antártica, a ecologia 
única do continente e o impacto que as 
mudanças climáticas na Antártica têm 
sobre o mundo inteiro. O evento 
aconteceu no Teatro Anchieta do Sesc 
Consolação, em São Paulo. Em cada 
uma das quatro palestras participaram 
cerca de duzentos adolescentes entre 
14 e 17 anos, estudantes de escolas 
públicas e particulares de São Paulo. 

Temas: atualidades; ecologia e 
ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 9 de dezembro
Duração: 85 minutos
Licenciamento: 

Distribuição:
Parceiros: British Council

Ficha técnica
Direção e edição: Giuliano Zanelato 
e Sérgio Gambier
Roteiro: Dr. Lloyd Peck
Produção executiva: Paula Lopez
Produção: Karen Halley, Liliane Rebelo, 
Nadia De Lion, Mariana Piza
Agradecimentos: Cultura Inglesa São Paulo, 
Sesc São Paulo, British Antartic Survey
Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).

Canal Futura
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim 
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Consultoria: 
Ângela Leite Lopes é tradutora, 
pesquisadora de teatro e professora 
adjunta do curso de Artes Cênicas da 
Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, desde 1998.

Ficha técnica
Direção e roteiro: Alberto Renault
Edição: Fernanda Rondon
Direção de fotografia: Márcio Zavareze
Equipe técnica: KCV Produções
Diretora assistente: Lyara Oliveira
Produção: Juliana Nunes
Som: Ivan Capeller e TukaSom
Videografismo: Canal Futura

Jobim Music
Editora Perspectiva

Ópera L'Orfeo
de Claudio Monteverdi
Libreto Alessandro Striggio

Direção cênica: Alberto Renault
Direção musical e regência: 
Marcelo Fagerlande
Cenografia: Erika Duarte 
Figurinos: Claudia Kopke e 
Alberto Renault
Iluminação: Maneco Quinderé

Coreografia: Giti Bond
Diretora cênica assistente: Maria Borba
Elenco: Luciano Botelho (Orfeo), Carol 
McDavit (Eurídice e música), Luciana Costa e 
Silva (Mensageira), Paulo Mestre (Esperança), 
Sávio Sperandio (Caronte), Joana Thomé 
(Proserpina), Sebastião Teixeira (Plutão), 
Homero Velho (Apolo), Doriana Mendes (Ninfa 
e Eco), Sylvia Salustti (Eco), Geilson Santos 
(Pastor 1), Pedro Couri (Pastor 2 e Espírito), 
Ivan Jorgensen (Pastor 3 e Espírito) e Rafael 
Thomas (Pastor 4 e Espírito).
Produção Executiva: Timbre & Ato Produções 
Artísticas
Realização Ópera: Fundação Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro, Secretaria das Culturas do 
Rio de Janeiro e Petrobrás 

Canal Futura
Coordenador de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtoras assistentes: Marcela Cairo e 
Renata Lima
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e 
Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Adrenalina é uma revista esportiva que 
mostra a prática de diferentes esportes 
radicais. O programa fala sobre o perfil dos 
esportistas, os equipamentos e a adrenalina 
de quem se diverte praticando windsurf, 
paraglider, trekking e mountain bike, entre 
outros. O programa é produzido pela TV 
Unisinos, universidade parceira do Canal 
Futura.

Temas: comportamento, esportes
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2006
Licenciamento: liberado com restrições
Parceiro: TV Unisinos - RS

Apresentadora: Ana Karina Belegante é 
jornalista. Atuou como repórter e produtora 
do Telejornal Uninews, da TV Unisinos  RS.

Sinopses por episódio (26 min):

Windsurf - no ar em 28 de agosto.
O windsurf é um esporte que usa uma 
prancha e uma vela. O praticante se 
locomove com a força do vento. 
A apresentadora Ana Karina mostra quais 
são os equipamentos, os tipos de velas, 
de pranchas e uma nova modalidade 
chamada Speed. Tudo isso recheado de 
imagens e depoimentos dos praticantes de 
Jericoacoara, no Ceará, e de Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul.

Paraglider - no ar em 4 de setembro.
O paraglider é um aeroplano, cuja asa é 
semelhante a um pára-quedas e suspende o 
piloto no ar com o auxílio do vento. Essa 
modalidade de vôo livre pode ser praticada 
tanto para recreação quanto para 
competição. Os principais pilotos brasileiros 
e pessoas que têm o vôo como hobby 
contam um pouco da emoção do vôo de 
paraglider.
 
Canoa Havaiana - no ar 
em 11 de setembro.
A canoa havaiana é um esporte que existe 
há mais de quatro mil anos e tem sua 
origem nos povos polinésios e havaianos. 

Cada remada mistura equilíbrio, 
relaxamento e prazer. A canoa havaiana 
ficou mais conhecida no Brasil pela 
corrida de aventura Ecomotion Pro 2001. 
A escola Hãlau Kanaloa, em Florianópolis, 
mostra como praticar o esporte.

Sandboard - no ar em 18 de setembro.
Digiácomo Dias, bicampeão mundial de 
sandboard, e seus amigos dão dicas para 
a prática do esporte e mostram toda a 
agilidade e performance de atletas nas 
dunas da Joaquina, em Florianópolis, 
Santa Catarina. Eles ensinam como descer 
as areias sobre uma prancha que mais 
parece um skate sem rodas. O sandboard 
foi criado e desenvolvido por brasileiros na 
década de 90. 

Corrida de Aventura - no ar 
em 25 de setembro.
A corrida de aventura é um verdadeiro 
teste de resistência física e 
psicológica. Na prova, os atletas 
devem cruzar percursos de mais de 
500 km em diversas modalidades de 
esportes, como trekking, mountain 
bike, canoagem e rafting. O maior 
desafio não é apenas conseguir 
chegar ao destino final, mas vencer 
o cansaço, a fome, o frio, o sono, as 
bolhas nos pés e a fadiga muscular. 
A equipe do Adrenalina mostra os 
melhores atletas do mundo na 
modalidade, presentes ao Ecomotion 
Pro Rio de Janeiro, a maior corrida de 
aventura da América Latina.  



Caving - no ar em 2 de outubro.
O programa fala sobre a exploração de cavernas 
no Canadá, um esporte chamado caving. 
A equipe do Adrenalina mostra a exploração da 
caverna Rats Nest Cave, uma aventura que exige 
muita técnica e autocontrole. A escuridão está 
por toda parte e as passagens são estreitas, 
obrigando os praticantes a se arrastarem entre 
fendas e a fazerem rapel em paredões.

Canadá com adrenalina - no ar em 9 de outubro.
O programa mostra a ATV, uma moto com quatro 
rodas próprias para a exploração de montanhas. 
A equipe faz um passeio pela região de Canmore, 
no Canadá, dirigindo essas máquinas que ajudam 
a chegar a montanhas belas, mas de difícil 
acesso. O Adrenalina mostra também um 
passeio de helicóptero pela área, de onde é 
possível apreciar a paisagem das montanhas 
rochosas canadenses, ainda cobertas de neve.

Tow In - no ar em 16 de outubro.
Entrar em ondas gigantes e permanecer 
deslizando sobre elas é o sonho de todos os 
apaixonados e aventureiros do surfe. Por isso, foi 
criado o tow in, uma modalidade em que o 
surfista é rebocado por um jet ski até as ondas 
grandes, com pouco esforço e muita velocidade. 
O Adrenalina mostra um curso em Florianópolis, 
Santa Catarina, para surfistas ficarem aptos à 
prática do tow in em qualquer condição de mar.

Mergulho em naufrágios - no ar em 23 de 
outubro.
O Brasil é um dos melhores lugares do mundo 
para a prática do mergulho. O Nordeste do país 
possui pontos maravilhosos para a prática do 

esporte. O mergulho em naufrágios é 
muito apreciado, por exemplo, nas águas 
de Recife, capital de Pernambuco, que 
conta com um cemitério de navios 
submersos.

Adrenalina no Ceará - no ar em 30 de 
outubro.
A equipe do Adrenalina mostra as 
belezas de Jericoacoara, no Ceará, e 
desce dunas de areia de 70 metros em 
um bugre. Depois chega a Fortaleza para 
conhecer um paraíso submerso. Com 
visibilidade de 15 a 30 metros e 
temperatura média da água de 27°C, o 
Parque Estadual Pedra da Risca do Meio 
é um dos melhores pontos de mergulho 
do Brasil.

Trekking e mountain bike no Canadá - 
no ar em 6 de novembro.
O programa desvenda Vancouver. No 
estado de British Columbia, no Canadá, 
a cidade é própria para esportes de 
aventura. Mountain bikers muito radicais 
contam que adoram sentir a adrenalina 
ao descerem montanhas no meio da 
floresta. A equipe conta quais são os 
melhores pontos para a prática do 
moutain bike, quais os equipamentos, as 
regras de segurança e as diferenças 
entre o esporte praticado no Canadá e no 
Brasil.

Rally de Regularidade - no ar 
em 13 de novembro.
Rally de regularidade é uma prova feita 
em carros de tração 4x4 em um 
percurso pré-determinado, com diversos 
obstáculos naturais e monitorada por 
postos de controle. Piloto e navegador 
têm que percorrer um determinado 
trecho mantendo médias horárias 
determinadas. Não importa chegar 
antes, mas chegar no horário 
estabelecido! O Adrenalina participa do 
Rally Mitsubishi Motors Sport na 
categoria iniciantes.
 
Ecomotion - no ar em 20 de novembro.
O Adrenalina mostra o Ecomotion Pro, 
a maior corrida de aventura da América 
Latina. Na competição, 216 atletas de 
15 países empenham toda sua energia 
em seis dias de provas ininterruptas no 
Brasil. Os atletas têm de vencer um 
percurso de 558 km em diversas 
modalidades de esportes de aventura, 
como trekking, cross country, mountain 
bike, canoagem oceânica, caiaques 

infláveis, rafting, orientação, técnicas 
verticais e costeira.

Trekking em Itapuã - no ar em 27 de 
novembro.
O Adrenalina mostra o histórico Farol de 
Itapuã, construído em 1860, que serviu 
para orientar as embarcações que 
passavam pelo canal rumo a Porto Alegre. 
A equipe do programa acompanha a 
Caminhadores-RS, primeira ONG do Brasil 
que leva portadores de deficiência física 
para fazer trilhas ecológicas, mostrando as 
belezas do ecoturismo e do turismo de 
aventura. Eles adaptam uma cadeira de 
rodas com apenas uma roda para chegar a 
locais de difícil acesso, como a trilha da 
Pedra da Visão.

Escalada esportiva - no ar em 4 de 
dezembro.
O programa mostra o campo escola da 
escalada esportiva no Rio Grande do Sul, as 
rochas do Itacolomi, que ficam a 45 km de 
Porto Alegre, no Município de Gravataí. A 
equipe do programa acompanha um grupo 
de montanhistas profissionais na escalada 
das principais vias do Itacolomi e conversa 
com o pioneiro do montanhismo gaúcho, 
Edgar Kittelmann. Edgar conquistou as 
principais vias do Itacolomi na década de 
50, com equipamentos rústicos. 

Ficha técnica
Direção e câmera externa: Leo Sassen
Câmeras de externa: Raquel Oliveira 
e Luca Silveira
Edição: José Carlos Soares
Produtora realizadora: Clip Produtora

Equipe TV Unisinos
Videografismo: Carlos Porto
Coordenação técnica: Wolfran Bittencourt
Coordenação de programação e conteúdo: 
Daniel Pedroso
Superintendente geral da Fundação Padre 
Urbano Thiesen: Paulo Vasques

Canal Futura
Coordenador de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtoras assistentes: Luciana Souza 
e Renata Lima
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa A Incrível Casa de Eva

A Incrível Casa de Eva é uma série que fala de 
saúde para o público infantil. Eva Funck 
explica para as crianças como elas podem 
tratar pequenos problemas de saúde até 
mesmo dispensando medicamentos. Com a 
utilização de modelos e maquetes, ela explica 
de forma bem-humorada o que acontece com 
nosso corpo quando, por exemplo, ficamos 
doentes do estômago, temos rachaduras nos 
lábios ou quando ficamos constipados.

Temas: saúde; universo infantil
Público-alvo: crianças 
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Prêmios: Prix Jeunesse (2006)

Apresentadora: Eva Funck é escritora 
especializada em infância. Trabalhou como 
educadora e sempre teve especial interesse 
em saúde e doenças, assim como no 
funcionamento do corpo humano. Trabalhou 
com teatro de bonecos e levou essa 
experiência para seu programa na TV sueca.

Sinopses por episódio (7 min):

A Incrível Casa de Eva - No Inverno

Nossa pele - no ar em 17 de julho.
Eva Funck explica por que a pele fica 
ressecada no inverno. Ela também dá dicas 
sobre o que se pode fazer para lidar com o 
problema.

Doenças da infância - no ar em 24 de julho.
Eva fala sobre doenças características do 
período da infância e por que elas são 
contraídas apenas uma vez durante a vida.

A gripe - no ar em 31 de julho.
Eva explica por que as pessoas ficam 
resfriadas e ensina como fazer o seu próprio 
conta-gotas para o nariz.

O sistema imunológico - no ar em 7 de 
agosto.
Eva fala sobre o sistema de defesa 
imunológica do corpo humano e como é 
possível evitar o surgimento de doenças.

Sono - no ar em 14 de agosto.
Eva conta por que é tão importante dormir e 
sugere pequenos truques que ajudam quem 
tem muita dificuldade para pegar no sono.

Dentes - no ar em 21 de agosto.
Eva explica o que são dentes de leite, cáries 
e fala sobre decomposição dos dentes. Ela 
também mostra como escovar os dentes 
com a ajuda da língua.

Bolhas doloridas - no ar em 28 de agosto.
Eva mostra algumas manchas, pintas e 
pequenas irritações de pele mais comuns: 
verrugas, moluscos da pele e aftas.

As dores de crescimento - no ar em 4 de 
setembro.
Eva explica o que são dores de crescimento 
e o que fazer para lidar com elas. Mostra 
também técnicas de massagem com um 
macio boneco de neve.

Constipação - no ar em 11 de setembro.
Eva diz por que as pessoas têm prisão de 
ventre e por que deveriam ouvir com 
atenção ao “sinal do pum”.

Coisas que você pode fazer quando 
estiver doente - no ar em 18 de setembro.
Eva ensina pequenas medidas que ajudam 
na recuperação do corpo quando estamos 
doentes. Ela também sugere que cada 
pessoa mantenha um “diário médico 
caseiro”.

A Incrível Casa de Eva - No Verão

Acidentes de verão - no ar em 25 de 
setembro.
Eva fala sobre cortes, arranhões, coceiras, 
emplastros e ensina uma boa maneira de 
fazer com que ferimentos doam menos.

Carrapatos - no ar em 2 de outubro.
Eva conta tudo o que é preciso saber sobre 
carrapatos e mostra como fazer um 
autêntico "pega-carrapatos".
Farpas  no ar em 9 de outubro.
Eva fala sobre farpas de madeira e ensina 

como retirá-las usando água e sal. Neste 
episódio ela também explica o que é o pus.

Tempo quente - no ar em 16 de outubro.
Eva conta como lidar com os dias quentes 
do verão. Na receita: azeitonas, frutas e 
biscoitos salgados. Ela alerta também sobre 
como é possível acabar no hospital 
simplesmente por jogar futebol sob forte 
calor.

Mosquitos - no ar em 23 de outubro.
Eva fala sobre as terríveis pestinhas do 
verão: os mosquitos. Ela explica por que as 
picadas de mosquito coçam e o que fazer 
para que incomodem menos.

Diarréia e vômito - no ar em 30 de outubro.
Eva ensina o que fazer para cuidar de alguém 
que está sofrendo de diarréia ou crises de 
vômito. 

Vespas e abelhas - no ar em 6 de 
novembro.
Eva fala sobre vespas e abelhas, tubos para 
colocação de ovos, ferrões, bolsas de 
veneno, compressas de emergência e como 
evitar acidentes.

Queimaduras - no ar em 13 de novembro.
Eva queima urtigas, faz uma sopa e mostra 
um espinho venenoso. Por fim, ela explica o 
que fazer para lidar com queimaduras. 

Galos, torções e hematomas - no ar em 20 
de novembro.
Eva mostra a encenação de um machucado: 
como ocorre um hematoma e por que é útil 
manter ervilhas na geladeira.

Aventuras no mar - no ar em 27 de 
novembro.
Neste último programa da série, Eva ensina 
como secar o ouvido, como lidar com o 
enjôo provocado pelo balanço do mar e 
como remover um anzol de pesca da orelha 
de alguém.

Ficha técnica
Roteiro: Måns Garthon e Jonas Unenge
Direção: Catti Edfeld 
Produção: SF for SVT
Produtora realizadora: SVT
Distribuição: SVT
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Programa. Amazônia, Histórias da Nossa História

Em 2002, o Estado do Acre comemorou os 100 
anos de sua revolução, quando se deu a 
conquista de uma vasta área da floresta 
amazônica que pertencia formalmente à Bolívia. 
O documentário Amazônia, Histórias da Nossa 
História retrata a trajetória do povo acreano 
desde a luta por sua independência e integração 
ao Brasil até os dias de hoje, quando questões 
sobre o destino da maior floresta do planeta 
estão sendo mundialmente discutidas.   
Em destaque, o modo de vida do seringueiro, 
fruto da mistura de diversas culturas, e os 
problemas enfrentados por esses trabalhadores 
durante a ditadura militar, quando imensas áreas 
da floresta foram devastadas para dar lugar à 
criação de gado. Naquele momento surgiu no 
Acre um movimento de resistência, liderado por 
Chico Mendes, que alcançou projeção 
internacional ao disseminar uma nova 
consciência em relação à preservação ambiental.
Além de mostrar diferentes vozes e versões, o 
documentário também estabelece um diálogo 
narrativo com a minissérie Amazônia, de Galvez a 
Chico Mendes, escrita por Gloria Perez. As 
seqüências de dramaturgia são usadas para 
ajudar a contar essa história aos telespectadores.

Temas: história, identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Duração: 48 minutos
No ar em 21 de março
Licenciamento: liberado com restrições
Parceiros: TV Aldeia e TV Globo

Consultoria: 
Carlos Alberto Alves de Souza é professor do 
Departamento de História da Universidade 
Federal do Acre e doutor em História Social 
pela PUC/SP. Foi presidente da Associação 
Brasileira de História Oral e escreveu o livro 
História do Acre: Novos Temas, Nova 
Abordagem.

Marcos Fábio Freire Montysuma é graduado 
em História pela Universidade Federal do 
Acre (1985), mestre em História Social pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1990) e doutor em História pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2003).
 
Ficha técnica
Direção: Sérgio Bloch
Narração: Paulo Betti
Roteiro: Denise Crispun
Produção: Sérgio Bloch e Angélica De Oliveira
Direção de fotografia e câmera: Paulo 
Castiglionni
Edição: Snir Wein e Isabel Castro
Som direto: Ivei Rosenfeld
Trilha original, edição de som e mixagem: 
Aurélio Dias
Música de encerramento: "Chapurys", de Zé 
Kleuber, com interpretação de Graça Gomes e 
arranjos de André Dantas
Finalização de som: Maria Byington
Assistentes de edição: Cecília Figueiredo e 
Marina Bittencourt
Produtora realizadora: Abbas Films

TV Aldeia
Direção: Jorge Queiroz
Produção: Walquiria Raizer
 e Karla Martins
Fotografia adicional: Django Dias, 
Ruizemar Leite e 
José Joaquim Lima Filho
Assistente de câmera: 
Marcelo Moura

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Rosi Escobar
Produtoras assistentes: 
Meriene Mezzei e Joana Levy
Pesquisa: Leila Queiroz
Videografismo: Stânio Soares
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: 
Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral:
 Lúcia Araújo
Supervisão geral: 
Hugo Barreto

       
       

     
     

       
      

      
     

      
      

  

      
      

      
     

     
    

      
       

       
       

      
    

       
   

 

      
     

      
      

     
       

      
     

     
      

     
       

      
      

   
    

    
  

 

      
    

      
      

      

    
     

     
      

      
      

      
        

        
     

      
     

     
      

     
    

      
     

        
     

      
    

     
      

     
     

      
 

     
       

    
      

      
     

      
      

    
     

      
     

      
   

       
       

       
    

    
   

      
    

  
     

     
  

  
       

   
   

     
 

    
     

     
 

  
  

    
   
     

     
     
 
  
    

     
    

     
 

    
    

      
  

    
  

O Popular (GO) 13/04



     
Número

desta
página

21ANUÁRIO DE PROGRAMAÇÃO CANAL FUTURA 2007

    

         
        

       
      

      
       

        
         

        
      

        
        

     
       

        
       

       
     

     
     

        
     

        
       

      
      

   
   

 
  

     
   

     

 
        

     
        

      
        

      

      
      

       
      

       
     

 
 

  
  

  
      

      

     
   
       

 
      
       
   

    
      

 
   

 
  

  
   

    
   

   
   

 

 
   

 
  

    
  

  
   

    
   

  
 
   

  
 

  
  

 

O projeto Toda Beleza, que durante o 
ano de 2006 fez parte da programação 
do Futura trazendo uma abordagem 
sobre as múltiplas interpretações do 
conceito do belo, embarca para fora do 
Canal. Dentro de uma bonita maleta 
decorada, foi colocado todo o acervo 
da programação do Canal Futura 
dedicado ao tema Toda Beleza. O 
objetivo era incentivar o uso didático 
desse material. 

Na mala viajaram DVDs com os 
programas, folders, livros e até uma 
pinhole  câmera escura que funciona 
como máquina fotográfica sem lente. 
Este material começou a ser 
distribuído a instituições sociais 
parceiras do Futura, com a proposta 
de trabalhar todo o conteúdo de forma 
educativa. É o projeto Maleta Futura  
Toda Beleza. Em 2007, o tema meio 
ambiente foi tratado na “viagem” da 
Maleta Futura por instituições 
interessadas no tema e no uso do 
audiovisual como ferramenta 
educativa. 

Vinte e nove instituições de sete 
estados receberam o material. O pré-
requisito para ganhar o presente era 
atuar em algum projeto social e 
manter conexões de trabalho com 
outros parceiros. O objetivo era que o 
uso dado ao material da maleta 
conseguisse disseminar o conteúdo por 
uma grande quantidade de instituições 
sociais brasileiras.  "É uma estratégia 
para aproximar o Canal das 
instituições, com a proposta de que a 
maleta seja um bom incentivo para 
que o grupo social compartilhe em 
comunidade seus conhecimentos 
acumulados", explicou Ana Paula 
Brandão, coordenadora do projeto 
Maleta Futura. 

O conteúdo

Concebidas pelo Núcleo de Conteúdo e 
Desenvolvimento de Projetos em 
parceria com a área de Mobilização 
Comunitária do Canal Futura e com 
uma abordagem voltada para o tema 

Uma maleta recheada de belezas
Toda Beleza, a primeira maleta 
temática continha dvds dos programas 
do Futura ligados ao assunto, um 
Anuário de Programação, um folder e 
um livro, a avaliação dos programas, 
dicas de uso e indicações bibliográficas, 
uma lista de sites e filmes, além da 
pinhole e do livro História da Beleza, de 
Umberto Eco. Ana Mae Barbosa, 
consultora do Canal Futura para o 
projeto Toda Beleza, assina as 
avaliações dos programas, dicas de 
utilização do material e a bibliografia. 

Além da maleta completa, as 
instituições receberam também uma 
versão menor, contendo apenas os DVDs 
com programas e interprogramas, o 
folder do projeto e as dicas e referências 
bibliográficas. A proposta final era 
construir um banco de dados com 
informações sobre as atividades 
desenvolvidas em todas as comunidades 
que receberam o material. Incitar a 
troca de experiências, promover reflexão 
e melhorar a capacitação profissional 
dos usuários estão entre as expectativas 
de resultado.

"Acreditamos que, ao assistir aos 
programas da Maleta e ler o material 
complementar, a instituição promova 
ações locais que agreguem pessoas e 
grupos em torno de causas comuns. 
Com isso, esperamos o fortalecimento 
dos conteúdos veiculados pelo Futura, o 
compartilhamento de rede de contatos e 
projetos inter-comunitários e o 
incremento de indicadores sociais que 
nos auxiliem a revelar o alcance, 
potencialidade e desafios de nossas 
ações educativas e programação de TV", 
complementou Ana Paula Brandão.

A partir de um relatório detalhado de 
uso da maleta, será gerado um extenso 
banco de dados, onde todas as ações 
concernentes ao material serão 
registradas. No futuro, essas 
informações serão importantes, 
também, para o planejamento de novas 
maletas, com diferentes temáticas. 

Instituições contempladas 
com a Maleta Futura Toda Beleza:

- Cria (Centro de Referência Integral 
de Adolescentes) (BA)

- Projeto Axé (BA)
- Liceu de Artes e Ofícios da Bahia (BA)
- Projeto Ágata Esmeralda (BA)
- Ciacen (Associação Centro 

Internacional Avatar de Artes Cênicas 
Contemporâneas) (BA)

- Ong Zoon de Fotografia (RN)
- Ong CIA. Teatrar Arte Viva (RN)
- CMAI (Centro Municipal de Artes 

Integradas) (RN)
- STV Brasil (RN)
- Canto Jovem (RN)
- Graúna - Juventude, Gênero, 

Arte e Desenvolvimento (PE)
- Casa de Passagem (Centro Brasileiro 

da Criança e do Adolescente) (PE)
- Centro Cultural Coco de Umbigada (PE)
- Somos (RS)
- Maria Mulher (RS)
- Ponto de Cultura Kaingang (RS)
- Fase / Fundação de Atendimento 

Sócio-educativo (RS) (através da Cufa)
- Ipad (Instituto de Pesquisa da 

Afrodescendência) (PR)
- Aditepp (Associação Difusora de 

Treinamentos e Projetos Pedagógicos (PR)
- Crescer e Viver Escola de Circo (RJ)
- Instituto Tear (RJ)
- Cooperativa de Trabalho Estruturar (RJ)
- Ação Comunitária (RJ)
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Ao Ponto
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Ao Ponto é um programa semanal voltado para o 
público jovem e conduzido pelo médico Jairo 
Bouer. Lançado pelo Canal Futura em 2003, 
Ao Ponto recebe convidados e atrações que 
conversam com a platéia sobre temas como 
cultura, comportamento, saúde, sexualidade e 
educação. Ao Ponto busca estimular a tolerância 
à diversidade, através da troca de experiências e 
do diálogo, transmitindo informações a partir de 
dúvidas e questionamentos levados pelos jovens.

Temas: comportamento; juventude
Público-alvo: jovens
Estréia: 2003
Licenciamento: não liberado

Apresentador: Jairo Bouer é médico formado 
pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, com residência em psiquiatria pela 
USP. Além da prática de consultório, Bouer 
mantém programas na TV e em rádios brasileiras. 
Foi consultor do Governo do Estado de São Paulo 
no projeto Prevenção Também se Ensina.

Sinopses por episódio (45 min):

Olhar estrangeiro - no ar em 12 de março.
Você já teve a sensação de ser estrangeiro em 
algum lugar? Ao Ponto fala sobre viajar e ter que 
se redescobrir em contato com uma cultura 
completamente diferente. O programa recebe 
convidados que foram para o exterior ou que 
simplesmente mudaram de estado, além de 
estrangeiros que vieram ao Brasil. O ator Pedro 
Neschling traz a sua bagagem e entra na 
conversa, assim como o cantor Otto, que coloca 
todos na mesma sintonia com sua música voltada 
para o mundo.

Sexo, amores e roubadas na internet - no ar 
em 19 de março.
Você já teve um relacionamento virtual? É 
possível amar alguém que você nunca viu ao 
vivo? E quando você se apaixona por um perfil 
falso? A galera da platéia conta suas 
experiências e o criador de um dos maiores 
sites de relacionamento do país explica se este 
tipo de encontro funciona. Arnaldo Antunes 
expõe sua opinião sobre essa nova forma de se 
relacionar e ainda dá uma canja.

Fome de quê? - no ar em 26 de março.
Você é o que você come. Você já ouviu falar 
em alimentação viva? Já conversou com 
alguém que tem anorexia? Ser magro é ser 
saudável? Você tem fome de quê? A Dra. Júlia 
Fandiño, psiquiatra do Grupo de Obesidade e 
Transtornos Alimentares, fala com os 
convidados sobre comida, saúde e auto-
imagem. Participam do bate-papo Adriana 
Calcanhoto e Moreno Veloso, que ainda 
alegram o programa com muita música.

Total flex - no ar em 2 de abril.
Caetano Veloso anima o Ao Ponto com sua 
música e fala sobre meninas e meninos que 
ficam com meninas e meninos. Bissexualidade 
é o tema. O programa debate se as pessoas 
estão mais livres para viverem seus desejos ou 
se esse comportamento está apenas na moda. 
A galera conta suas experiências “total flex” e 
ainda ouve a história da compositora Lucina, 
que viveu um casamento bem diferente.

Blitz: você já foi parado pela polícia? - no ar 
em 9 de abril.
Muita gente acha que a solução para o 

problema da segurança pública é investir 
em policiamento, patrulhas, blitz, duras. 
Muitos jovens já foram parados ou já 
levaram dura de policiais. Qual é o perfil 
do suspeito? Um tema polêmico com a 
presença de convidados de ambos os 
lados: os que já levaram e os que já 
deram uma dura. Marco Antônio, 
presidente da Associação dos 
Moradores do Cavalão, fala sobre a sua 
realidade. E Geraldo Azevedo coloca 
todo mundo para cantar Bicho de Sete 
Cabeças e Táxi Lunar.

Por que parou? - no ar em 16 de abril.
Em todas as épocas os jovens sempre 
participaram ativamente da vida política, 
mas atualmente parece que estão mais 
tranqüilos. Isso é mesmo verdade ou 
apenas mudaram as formas de 
participação? O que é ser político? O que 
você quer para o mundo? Você se sente 
representado? Lenine leva um som e 
participa da discussão, junto com 
convidados que falam das várias formas 
de fazer política, como o ator Frank 
Borges.

Questão de gênero - no ar em 23 de 
abril.
As diferenças e semelhanças entre o 
homem e a mulher. As formas de 
harmonizar natureza, sexualidade e 
papéis sociais. Ao Ponto trata da 
questão dos papéis da mulher e do 
homem contemporâneos. A criação 
diferenciada, os preconceitos e 
estereótipos continuam? 
Uma discussão com direito à opinião da 
neurocientista Suzana Herculano. 
Marcos Frota conta como fez o papel de 
pai e mãe na criação dos filhos. Leoni 
canta sua música romântica que agrada 
a todos os gêneros.

E aí?... Se deu bem? - no ar em 30 de 
abril.
Todo mundo quer se dar bem. Ao Ponto 
debate o que traz o sentimento de 
realização para as pessoas. Sucesso é 
ser feliz no amor, conseguir a profissão 
dos sonhos, ter dinheiro ou alcançar a 
fama? Existe muita pressão para ser 
bem-sucedido? Jorge Mautner participa 
dessa conversa com os integrantes da 
Orquestra Imperial, Nina Becker e 
Nelson Jacobina. O trio faz música e 
ouve a opinião da filósofa Márcia Tiburi.

Adoção por família - no ar em 7 de 
maio.
Ao Ponto fala de adoção. Uma platéia 
muito especial troca experiências e 
conta suas histórias. Participam da 
conversa a psicóloga e consultora de 
adoção Cinthia Ladvocat e Gaetano 
Lopes, que adotou duas crianças com 
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sua mulher Elba Ramalho. A música fica a cargo 
de Luiz Melodia.

Qual é a sua tribo? - no ar em 14 de maio.
Ao Ponto dá uma espiada nas tribos que andam 
por aí: patricinhas, funkeiros, surfistas e emos. 
Para fazer parte de um grupo é preciso andar, 
falar e se vestir como os outros? Ser diferente 
está na moda? A socióloga Isabel Mendes e o 
estilista Felipe Veloso discutem o assunto. 
Mart'nália garante o swing do programa.

Casa de ferreiro, espeto de pau - no ar 
em 21 de maio.
O que temos de parecido ou diferente de nossos 
pais? Que marcas a família deixa na nossa 
identidade? Até onde podemos ir para 
conquistar a independência? Ao Ponto fala de 
pais, filhos, diferenças e limites. Participam do 
programa a terapeuta de família Maria Inês 
Tozatto e o coreógrafo João Saldanha. A música 
fica por conta de Max de Castro. 

Dinheiro como? - no ar em 28 de maio.
A platéia fala das várias formas de ganhar 
dinheiro, fazendo ou não aquilo que se gosta. 
Convidados mostram que nem sempre dinheiro 
traz felicidade, mas felicidade pode sim trazer 
dinheiro. A especialista Cláudia Mont'alvão e o 
empresário Léo Feijó contam suas experiências. 
O cantor Buchecha é o responsável pelo alto 
astral do programa. 

O futuro lhe pertence - no ar em 4 de junho.
Aquecimento global, desperdício, reciclagem. 
Você se preocupa com o futuro do planeta? Ao 
Ponto discute o que cada um pode fazer para 
melhorar a qualidade de vida no mundo. 
Participam da conversa Sérgio Besserman e 
André Piani, especialistas no assunto, além de 
Géssica Helen, do Instituto Akatu. Para animar a 
noite, a música de Dado Villa-Lobos.

Foi bom pra você? - no ar em 11 de junho.
Ao Ponto fala sobre sexo e pergunta o que é ser 
bom de cama. Uma discussão apimentada 
revela do que as pessoas gostam na hora do 
sexo e a platéia diz se está ou não satisfeita 
sexualmente. A atriz Mônica Martelli e a 
sexóloga Miriam Goldenberg entram na 
conversa e a cantora Thalma de Freitas dá um 
toque sensual e musical ao bate-papo. 

O mundo da imagem - no ar 
em 18 de junho.
Uma imagem vale mais do que mil palavras. 
Mas como ficam as referências estéticas e 
visuais diante do bombardeio diário de 
imagens? Qual é o impacto das novas 
tecnologias na produção de imagens e na 
democratização do acesso a meios de produção 
visual? O antropólogo Hermano Vianna e o 
designer Gringo Cardia entram no debate, que 
tem a participação especial do cantor Frejat.

Podes crer, amizade - no ar em 2 de julho.
Ao Ponto fala sobre amizade e amigos do 
peito. Histórias de aventuras com amigos 
e os sacrifícios que valem a pena em nome 
de uma amizade. A dupla campeã mundial 
e medalhista olímpica de vôlei Adriana e 
Shelda participam da conversa com a 
platéia, junto com o psicanalista Luis 
Alberto Py. O cantor Armandinho anima o 
programa com muita música.

Na esportiva - no ar em 9 de julho.
O esporte é o tema da vez no Ao Ponto. 
A jogadora de vôlei Isabel e o 
fisioterapeuta Eduardo Ribeiro falam sobre 
como o brasileiro expressa sua paixão por 
esportes e do que é necessário abrir mão 
quando se escolhe seguir uma carreira 
esportiva. A música fica por conta de 
Rubinho Jacobina.

Hei de torcer até... - no ar em 16 de julho.
O Ao Ponto discute o que é ser um 
torcedor doente. No programa, histórias de 
quem já passou por poucas e boas pra ver 
seu time em campo, além da presença dos 
comentaristas de futebol Marcelo Smigol, 
André Lopes e do árbitro Maurício Lopes. 
A música fica por conta da cantora 
vascaína Fernanda Abreu. 

Ficha técnica
Roteiro: Ronaldo Tapajós, Juliana Pamplona 
e Nina Quiroga
Direção: André Luís Loureiro 
Assistente de direção: Pedro Dumans
Direção de fotografia: Dimitri Martinovich
Cenário: Bernard Heimburger
Direção de arte: Tetê Sá
Videografismo: Daniel Og, Tatiana Tabak 
e Marcelo Rivoli 
Produção executiva: Anita Olivares
Assistentes de produção: Bruna Alt 
e Suelen Breves
Produção musical: Pedro Sá e Jonas Sá 
Produção de elenco: Carolina da Cunha
Figurino: Constança Fontes
Edição: Sérgio Freitas e Flávio Thomé
Produtora realizadora: Sala Produções

Canal Futura
Coordenação de programa: Cristina Carvalho
Produtores assistentes: Luciana Souza e 
Vinícius Dias 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e 
Renata Couto   
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lucia Araújo 
Supervisão geral: Hugo Barreto

A Gazeta (ES) 26/03

Correio Braziliense (DF) 23/04

Estadão (SP) 02/04  Estado de Minas (MG) 19/03

Estado de Minas (MG) 23/04
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Programa Boas Vendas!

A série Boas Vendas! aborda um conjunto de 
conhecimentos específicos relacionados às 
atividades de planejar, organizar, dirigir e 
controlar os negócios. O objetivo é mostrar aos 
proprietários de pequenos estabelecimentos de 
vendas no varejo que administrar um negócio é 
uma responsabilidade de extrema importância, 
uma vez que a sobrevivência e o futuro da 
empresa estão nas mãos de seus 
administradores. Os temas são apresentados 
através de casos reais e ficção.

Temas: empreendedorismo; mercado de trabalho
Público-alvo: empreendedores e profissionais do 
setor do comércio varejista
Estréia: 2007
Licenciamento: liberado
Parceiro: Sebrae

Elenco: Suzana Abranches, Pietro Mário, Jana 
Guinono, Caio Graco, Nil Neves, Carlos Gregório, 
Marcos Winter, Christovam Neto, Stella 
Brajterman, Cláudio Cinti, Ângela Leal e Luiz 
Nicolau. 

Sinopses por episódio (26 min)

Como definir o foco do negócio? - no ar em 18 
de junho.
O episódio mostra a importância da definição do 
foco do negócio. Dilza, que enfrenta problemas, 
percebe que vender uma infinidade de artigos 
para públicos diversificados não garante sucesso 
comercial. A abertura do box do Ataliba traz 
novidades para os comerciantes do Espaço Bom 
Negócio. Os comerciantes têm que redefinir seus 
negócios para obter melhores resultados.

Como escolher o ponto comercial? - no ar em 
25 de junho.
O Boas Vendas! trabalha as questões envolvidas 
na escolha de um ponto comercial. No Espaço 
Bom Negócio, a papelaria do Ataliba 

Selo

é inaugurada, depois de ampla pesquisa na 
região, conhecendo a sua área de influência. O 
episódio mostra que uma boa localização, perto 
do consumidor, mesmo que se pague um 
aluguel mais caro, facilita as vendas e aumenta 
as chances de sucesso de 
um ponto comercial.

Como comprar mercadorias para a venda? - 
no ar em 2 de julho.
O Boas Vendas! aborda a compra de 
mercadorias e a escolha de fornecedores. 
Lúcio, por acreditar que um bom fornecedor 
precisa apenas oferecer preço baixo, sofre a 
triste experiência de receber produtos 
danificados e com atraso na entrega. Dois 
comerciantes contam como aprenderam que a 
chance de boas vendas começa, antes de tudo, 
com boas compras.

Como definir o preço da venda? - no ar em 9 
de julho.
O episódio foca a definição do preço de venda. 
Jairo vende artigos a preços muito baixos, para 
evitar que a mercadoria fique encalhada. 
Ataliba lembra que é importante definir custos 
fixos e variáveis para planejar a margem de 
lucro a ser aplicada em cada produto. Os 
comerciantes mostram alguns cálculos 
envolvidos na definição de um preço justo para 
o cliente e favorável ao comerciante.

Como formar uma equipe de vendas? - no ar 
em 16 de julho.
O Boas Vendas! mostra que uma boa equipe de 
vendas é fundamental para o desenvolvimento 
dos negócios, a partir dos exemplos de Dilza e 
da família que trabalha no box de artigos de 
decoração.  Não é suficiente apenas convencer 
alguém a comprar uma mercadoria, é preciso 
ter técnica, conhecer os produtos e o perfil do 
cliente. O episódio atesta a importância da 
motivação e da capacitação da equipe de 

vendas para atender melhor o cliente e 
vender mais.

Como atender os clientes? - no ar em 
23 de julho.
No episódio, os comerciantes do Espaço 
Bom Negócio percebem que precisam 
melhorar o atendimento aos clientes que 
freqüentam o lugar. Ataliba conversa com 
Carlos sobre a importância de conhecer 
as necessidades do cliente, já que para 
vender não basta ter apenas preços 
baixos, é preciso oferecer “algo mais”. 
Criar um ambiente agradável para o 
cliente gera uma satisfação que pode 
influenciar o aumento das vendas.

Como fidelizar os clientes? - no ar em 
30 de julho.
Boas Vendas! mostra que a fidelização é 
tão importante quanto a conquista de 
novos clientes. Jairo faz fichas de seus 
clientes, registrando o perfil de cada um, 
quanto costumam gastar e com que 
freqüência fazem compras. Os 
comerciantes mostrados no programa 
conquistam uma clientela tão fiel que 
selecionam produtos para realizar vendas 
em domicílio, de acordo com o perfil de 
cada um.

Como analisar a concorrência? - no ar 
em 6 de agosto.
Os comerciantes organizam um mutirão 
para fazer melhorias no Espaço Bom 
Negócio. Pepê sugere a Dilza que ela 
defina melhor sua clientela, para redefinir 
seus produtos e se diferenciar da 
concorrente Adriane, conquistando assim 
um novo mercado. Entre os personagens 
da vida real, um caso de concorrentes 
que se unem para melhor negociar com 
seus fornecedores e o de um feirante que 
se destacou de seus colegas e hoje tem 
clientela cativa.

Como divulgar meu negócio? - no ar em 
13 de agosto.
Dilza e Lúcio percebem que os próprios 
fornecedores podem colaborar na 
divulgação dos produtos cedendo 
material promocional. O Espaço Bom 
Negócio também é divulgado com uma 
ação focada no bairro. Uma loja de 
artigos infantis divulga seus artigos em 
revistas especializadas e até em 
consultórios médicos. Outro exemplo 
vem da rede de supermercados que fez 
uma parceria com os fornecedores para 
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editar um tablóide com os produtos em oferta.

Como fazer aparecer o lucro? - no ar em 20 de 
agosto.
Todos os comerciantes tomam as medidas 
necessárias para o obter o melhor resultado nos 
negócios, controlando seus gastos, organizando 
o estoque, fazendo fluxo de caixa, buscando 
preço e qualidade. O episódio mostra 
comerciantes que aplicaram vários pontos 
abordados ao logo da série e assim 
conseguiram fazer aparecer o lucro em suas 
lojas e continuar investindo no seu crescimento.

Consultoria:
Alexandre Ayres é professor de varejo da 
Fundação Getúlio Vargas, em Brasília,
e sócio da Neocom - Informação Aplicada ao 
Varejo, empresa especializada
em planejamento, comercialização e gestão de 
shopping-centers.

Nélia Del Bianco é mestre em Comunicação 
pela Universidade de Brasília e doutora em 
Ciências da Comunicação pela Universidade de 
São Paulo. Atualmente é professora adjunta da 
Universidade de Brasília. Tem experiência na 
área de Comunicação, atuando principalmente 
nos seguintes temas: radiojornalismo e novas 
tecnologias, rádio, novas tecnologias, Internet.

Ficha técnica
Direção: Danilo Kundera e Rodrigo Montenegro
Assistente de direção: Tatiana Terreri
Direção de fotografia: Flávio Ferreira
Diretor de arte: Claudão
Cenário: Andréia Meireles e Melissa Andersen
Videografismo: Sana Will
Produção executiva: Mara Lobão
Produção: Renata Gentil, Fabiana Guzman 
e Ana Licks

Produção de elenco: Carol D'Ávila 
e Fábio Zambroni
Figurino: Vera Queiroz
Caracterização: Vanize Souza
Técnico de som: Toninho Mauricy
Câmeras: Marcos Mafalda, Augusto Maia 
e Rafael Moreira
Edição: Aline Vieira
Trilha Sonora: Armando Lobo
Produtora realizadora: Panorâmica

Sebrae
Presidente do Conselho Deliberativo: 
Adelmir Araújo Santana
Diretor Presidente do Sebrae Nacional: 
Paulo Tarciso Okamotto
Diretor Técnico do Sebrae Nacional: 
Luiz Carlos Barboza
Diretor de Administração e Finanças do 
Sebrae Nacional: Carlos Alberto dos Santos
Gerente da Unidade de Capacitação 
Empresarial: Mirela Malvestiti 

 Diário do Comércio (MG) 07/06

Gerente da Unidade de Atendimento 
Coletivo - Comércio e Serviços: 
Vinícius Nobre Lages
Coordenação: Andréia Calderan 
Equipe Técnica: Gustavo Reis Melo, 
Ricardo Villela de Souza e Karen Sitta

Canal Futura
Coordenação de programa: Cristina 
Carvalho
Produtores assistentes: Luciana Souza 
e Vinícius Dias
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa Campeões de Olímpia

Campeões de Olímpia faz o telespectador vivenciar a 
Grécia clássica, no apogeu dos Jogos Olímpicos, 
quando os deuses coroavam os mortais através da 
prática esportiva. Num programa que mistura 
documentário com reality show, atletas da Espanha, 
França, Itália, Alemanha e Grécia participam deste 
ambicioso projeto, que combina realidade, ficção e 
cultura. Durante 13 capítulos, o programa apresenta 
uma recriação histórica do espírito olímpico original 
na Grécia Clássica do século IV a.C.

Temas: esportes; história
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio (25 min + especial de 100 
min):

O desafio - no ar em 15 de junho.
Na França, Itália, Grécia e Espanha começa a 
seleção dos atletas que aspiram viver esta 
fascinante experiência. De outro lado, as diferentes 
equipes do programa começam a preparar os 
utensílios esportivos da época, o vestuário, a 
construção dos cenários na Grécia e as imagens 
virtuais necessárias. Historiadores aportam seus 
conhecimentos e supervisionam os trabalhos de 
reconstituição.

Preparativos para Olímpia - no ar em 22 de junho.
Encerram-se as provas de seleção das três 
categorias. O júri se reúne e anuncia seu veredicto. 
O atleta Chema Martínez comunica a cada um dos 
eleitos a notícia e entrega um louro da vitória 
simbólico. As câmeras dirigem-se para as cidades 
dos seis selecionados - Gijón, Ceuta, Sevilha, 
Gerona, Segóvia e Madri - para conhecê-los em seu 
ambiente e rodeados de seus familiares e amigos.

Primeiros passos para a Antigüidade - no ar 
em 29 de junho.
Todos os expedicionários - historiadores, treinadores 
e atletas - partem para a Grécia. Mas antes visitam 
Ampurias (Girona) onde entram, pela primeira vez, 
em contato com o mundo helênico. No ginásio eles 
treinam e junto ao mar debatem sobre os esportes 
na Antigüidade. Conhecem os utensílios esportivos 
dos gregos e fazem os primeiros testes de vestuário.

Viagem no tempo - no ar em 6 de julho.
Os atletas abandonam as roupas atuais e 
vestem-se como atletas da Antigüidade. Pela 
primeira vez, eles entram no acampamento e 
conhecem o ginásio, que foi construído para o 
programa, e também a tenda que serve de 
casa. As comodidades da vida contemporânea 
desaparecem e eles começam a viver como os 
atletas clássicos, que treinavam em Elis para 
competir e alcançar o triunfo no estádio de 
Olímpia.

O enigma do dardo - no ar em 13 de julho.
Os atletas acordam no Ginásio da Grécia 
Antiga. Aprendem o básico sobre a vida 
cotidiana. Ali não há escova de dentes, nem 
garfos. Além disso, eles sentem frio com as 
túnicas. Treinadores e atletas, acompanhados 
dos historiadores, visitam o ginásio e suas 
dependências. Conhecem as salas de 
massagem, de treinamento e de banho. Uma 
inesperada chuva dificulta os treinamentos, 
que precisam ser suspensos.

Vida de atleta - no ar em 20 de julho.
Começam os treinamentos e os atletas 
experimentam as peculiaridades clássicas, 
como saltar com halteres, o disco muito mais 
pesado, as diferentes distâncias nas corridas e 
as regras da luta clássica, entre outras. 

Três quedas para ganhar - no ar em 27 de 
julho.
São apresentados os diferentes cuidados 
complementares para o treino dos atletas: 
banhos, musculação, massagens. Os atletas e 
treinadores explicam como sentem esse 
primeiro contato com o passado, o que há de 
positivo e de negativo. Debatem sobre a 
possibilidade de correr descalços ou não. À 
noite, há o descanso e a diversão de uma festa 
dionisíaca.

A metade do caminho - no ar em 3 de agosto.
Como na Grécia clássica, os treinamentos são 
realizados ao ritmo da música interpretada ao 
vivo com flauta e tambor. Conrado Durántez 
explica a relação entre o esporte e a música. 
O programa mostra o novo regime alimentar 
dos atletas, baseado principalmente em 
cereais, queijo de cabra e carne assada. 
Todos os adversários se observam e calculam 
suas possibilidades de alcançar a vitória.

Na linha de partida - no ar em 10 de agosto.
Os atletas já descobriram uma nova maneira de 
correr, de saltar e de lançar. Os historiadores e 
treinadores reúnem-se para estudar e fixar as 
diferentes regras das diferentes especialidades. 
Todos assistem a uma demonstração de 
pugilismo e pancrácio.

A prova de fogo - no ar em 17 de agosto.
O tempo passa e os ânimos dos atletas 
começam a esmaecer. Aproxima-se o dia 
da competição. Os treinadores visitam 
novamente o estádio para testar o terreno. 
As pedras e as irregularidades do local 

preocupam. O público acompanha uma visita 
à Academia Olímpica com um de seus 
fundadores: Conrado Durántez.

A perfeição do atleta - no ar em 24 de 
agosto.
Massagistas gregos falam sobre as técnicas 
específicas dirigidas aos desportistas. 
Conrado Durántez explica os usos e 
costumes da medicina antiga grega. Um 
barbeiro percorre as tendas dos atletas 
cortando os cabelos à moda grega de todos 
os que aceitam a brincadeira. E uma atuação 
musical onde algumas jovens interpretam 
canções baseadas em versos de Safo.

A vigília dos jogos - no ar em 31 de agosto.
É noite, véspera da competição. O ritmo dos 
treinamentos diminui. A concentração 
reflete-se nos rostos dos atletas. Os 
participantes, como na Antigüidade, realizam 
sua oferenda a Zeus. É a última noite no 
acampamento. O clima de tensão aumenta.

Especial: vencer por Zeus (A Competição)
Vencer por Zeus (A Competição) Parte 1 - 
no ar em 7 de setembro.
Vencer por Zeus (A Competição) Parte 2 - 
no ar em 14 de setembro.
Vencer por Zeus (A Competição) Parte Final - 
no ar em 21 de setembro.
O programa especial tem 100 minutos de 
duração, foi dividido em três episódios - 
Parte 1, Parte 2 e Final  e completa a série 
Campeões de Olímpia, focando a 
reconstituição da competição final que tem 
lugar no estádio olímpico de Olímpia, na 
Grécia. O público assiste às diferentes 
provas nas quais competem atletas da 
França, Alemanha, Grécia, Itália e Espanha. 
Após uma cerimônia de abertura, os 
helanócides ou juízes proclamam a abertura 
dos jogos à maneira antiga. O programa 
inclui imagens belíssimas da corrida de 
quadrigas, trechos de ficção, as imagens da 
competição final e a reconstituição virtual do 
estádio de Olímpia. 

Ficha técnica
Direção executiva: Isabel Raventós 
e Sergi Schaaff
Realização: Javier Borrell
Produção: Yolanda Cristiá
Produtora realizadora: RTVE
Distribuição: RTVE
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O historiador e autor de filmes 
americanos Richard Schickel dirige o 
documentário Carlitos: A Arte de 
Charles Chaplin. O filme explora a 
vida de Chaplin, desde sua infância, 
em Londres, até sua morte, em 1977. 

A série Chegados aborda o tema da 
imigração e da formação da identidade do 
Brasil contemporâneo, misturando 
informação e entretenimento por meio do uso 
de diferentes linguagens. Chegados traça um 
painel de alguns dos principais fluxos de 
imigração ocorridos no país, tendo como fio 
condutor histórias de grandes personalidades 
e também de anônimos, descendentes de 13 
culturas estrangeiras distintas. A intenção é 
desmistificar a celebridade e celebrar a 
pessoa comum, reconhecendo o papel 
fundamental de todos os indivíduos na 
construção da história do Brasil. A série foi 
vencedora do Pitching do Canal Futura.

Temas: diversidade cultural; história; 
personalidades 
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Parceiros: Museu da Pessoa e 
Memorial do Imigrante

Selos

   

Tribuna do Norte  23/12

A obra também fala de sua carreira 
multifacetada, de seus filmes e de 
sua tão publicada vida privada. 
O documentário inclui cenas 
arquivadas e clipes, além da 
narração de Sydney Pollack. 
Mescladas às cenas antigas 
estão entrevistas atuais com 
personalidades de Hollywood, com
o Woody Allen, Martin Scorcese e 
Johnny Depp. Os filhos de Chaplin, 
Michael e Geraldine, também 
contribuem para o filme.

Temas: história; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Duração: 123 min
No ar em 24 de dezembro
Licenciamento: não liberado

Ficha técnica
Direção: Richard Schickel
Narrador: Sydney Pollack
Elenco: Woody Allen, Richard Attenborough, 
Johnny Depp, Milos Forman e Marcel Marceau
Distribuição: MK2

Sinopses por episódio (26 min):

Japão - no ar em 26 maio.
Aborda a imigração japonesa no Brasil e 
seus descendentes. Tem como fio condutor 
a trajetória familiar do jornalista Jorge 
Okubaro, filho de um imigrante japonês. 
O programa mostra quem são esses 
“japoneses-brasileiros” e como estão 
inseridos na nossa história. Em Chegados, 
eles comem picanha de palitinho, lutam 
sumô com jeitinho brasileiro e tentam 
aprender a língua japonesa depois de 
adultos.  

Rússia - no ar em 2 de junho.
O programa retrata a fase da imigração 
russa no Brasil a partir de 1918, depois da 
Revolução Bolchevista. Nossos imigrantes 
convidados são a pesquisadora Anastassia 
Bytsenco, o ator Vadin Nikitin, que diz que o 
samba está para o Brasil assim como o 
teatro para os russos, o tradutor Boris 

Schnaiderman e a escritora Tatiana Belinky, que 
diz que quando criança desejava ser bruxa, isso 
até conhecer a Emília, de Monteiro Lobato. 
Relatos deliciosos em meio a matrioshkas, 
montanha- russa e goles de vodka.

Itália - no ar em 9 de junho.
O episódio aborda a influência da imigração 
italiana na transformação da cidade de São 
Paulo. Os exemplos estão nas histórias de 
Pietro Sargentelli, neto do primeiro homem a 
voar de balão na América Latina, nas memórias 
emocionadas da cantora Zizi Possi, no inusitado 
motivo pelo qual a família do economista 
Eduardo Giannetti veio parar em terras 
brasileiras, nos passos gingados do italiano 
Pasquale Nigro, e na culinária de Leonardo 
Chiappetta, dono de um box cheio de sotaque 
no mercadão municipal de São Paulo. 

Espanha - no ar em 16 de junho.
Os imigrantes espanhóis e suas contribuições 
para a organização dos trabalhadores 
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brasileiros. Para contar como isso aconteceu o 
programa mostra a professora Rosa Gimenez, 
filha de um anarquista que lutou na Guerra Civil 
Espanhola, os Alejandros comunistas religiosos e 
a indignação da basca Isabel Ferreira. Tudo isso 
com o tempero da paella, o ritmo do flamenco e a 
poesia de Nélida Piñon.

Armênia - no ar em 23 de junho.
O programa apresenta quem são os milhares de 
armênios que vivem no Brasil: a maioria 
descendentes de sobreviventes do massacre 
sofrido durante o Império Turco- Otomano. Entre 
os convidados está o ator Stepan Nercessian, 
que conta como uma mancha de nascença reuniu 
o pai que estava na França com o seu irmão, no 
Ceará. Religião, sapatos, festas e um tino 
comercial revelados na borra do café. 

Hungria - no ar em 30 de junho.
Foi na década de 30 que a maioria dos húngaros 
migrou para o Brasil. Diferentemente dos outros 
fluxos migratórios, eles eram intelectuais, 
médicos, engenheiros, entre outros. Como a 
jornalista Edith Elek, que viveu numa pequena 
Budapeste brasileira até os 20 anos de idade. A 
carismática atriz Eva Todor conheceu o país 
através dos passos de balé e o fotógrafo Lalau 
Patay penou para acertar um nome tupiniquim. 
Depoimentos deliciosos retratados no Chegados 
entre gulashes, esferográficas e cubo mágico.

Portugal - no ar em 7 de julho.
O Brasil fala português, come bacalhau na 
Páscoa e tem mais de um milhão de 
descendentes lusitanos. Aqui, costumes e 
tradições portuguesas estão sempre à mesa, 
com certeza! Chegados retrata com muito humor 
quem são esses imigrantes que ajudaram a 
formar a identidade brasileira, como o escritor 
Mario Prata, que dá exemplos engraçados de 
sinônimos da nossa língua, e a cantora Fafá de 
Belém que, mesmo emocionada em suas 
lembranças, solta suas famosas risadas.

Alemanha - no ar em 14 de julho.
A história de imigrantes alemães que 
chegaram aqui fugidos dos freqüentes 
problemas sociais de seu país. Ana Maria 
Warken oferece um saboroso chucrute em 
família e o fotógrafo Klaus Mitteldorf conta 
que a Segunda Guerra Mundial estourou 
quando seus pais estavam em férias na 
Alemanha. O comerciante Buba Weckerle 
relata a invasão de anti-nazistas à sua casa e 
a atriz Marisa Orth encena uma história 
engraçada que viveu em viagem à Alemanha.

Líbano - no ar em 21 de julho.
A imigração libanesa no Brasil foi incentivada 
pelo imperador D. Pedro II, quando visitou o 
Líbano, em 1876. Hoje, o número de 
imigrantes e descendentes de libaneses é 
enorme. Alguns contam histórias curiosas, 
como Carol Badra, cujo avô libanês chegou 
ao país trazendo um presente inusitado a 
D.Pedro II, em retribuição à visita. Outros 
entrevistados são Milton Hatoum, escritor 
que mistura tahine com tucunaré, a chefe de 
cozinha Leila Youssef e o tradutor das Mil e 
Uma Noites, Mamede Jarouche. 

China - no ar em 28 de julho.
Depois da fundação da República Popular da 
China, a imigração chinesa no Brasil 
aumentou. Atualmente, já são quase 200 mil 
chineses e descendentes. No programa, o 
fotógrafo Sun Sun, conta que se adaptou à 
culinária baiana, mas não tolera farinha. O 
comerciante Nelson Kao explica que precisou 
ir à China para descobrir que o arroto, comum 
em sua família, era mais natural do que 
pensava. E o médico especialista em 
medicina oriental Jou Eel Jia se auto-intitula 
um “chinês paraguaio”. Muita cultura 
chinesa, artes marciais e sorte. 

França - no ar em 4 de agosto.
A cultura brasileira foi influenciada por 
artistas, escritores e intelectuais franceses. 
Para retratar a imigração francesa no Brasil, o 
Chegados convidou a artista plástica Isabelle 
Tuchband, que carrega no sangue a cultura 
parisiense do pai, além do vice-cônsul da 
França em Salvador, Jacques Salah, que 
defendeu a tese A Bahia de Jorge Amado, e o 
chefe de cozinha bretão Olivier Cozan. Veja 
ainda um passeio acompanhado de Yves 
Saint Laurence, ao som de Edith Piaf, com 
direito a uma pausa para um verdadeiro 
cassoulet. 

Chile - no ar em 11 de agosto.
A partir dos anos 70, o Brasil recebeu mais 
de 700 mil imigrantes chilenos refugiados do 

governo ditatorial de Pinochet. Entre eles 
estava o cineasta Jorge Durán, a estilista 
de sapatos Yasna Yañez, que ao chegar 
teve como primeira amiga uma vizinha 
nordestina de Moçoró, o garçom do 
Programa do Jô, Alex Rubio, que já mora 
aqui há 17 anos, e o arquiteto chileno 
Enrique Rodriguez. Delicie-se com uma 
taça de vinho e um poema de Pablo 
Neruda. 

Moçambique - no ar em 18 de agosto.
A Revolução dos Cravos, em Portugal, 
desencadeou a guerra civil que culminou 
com a independência de Moçambique, em 
1975, até então uma colônia portuguesa. A 
maioria dos portugueses abandonou a 
colônia e muitos rumaram para o Brasil. A 
bióloga Isabel Guerra conta que sua família 
conseguiu fugir de Maputo em uma 
ambulância. O cineasta Victor Lopes 
brinca que veio para o Brasil por causa do 
tropicalismo, já que seu pai exportava 
bananas. Hoje, programas de intercâmbio 
e a facilidade da língua atraem jovens 
moçambicanos como Nádia Tembe, 
estudante de arquitetura, e Carlos 
Conwana, assistente social. 

Consultoria:
Palena Duran é historiadora e 
pesquisadora. Atua também na área 
editorial, é colaboradora em jornais, 
revistas, impressos e on-line.

Sônia Maria de Freitas é doutora em 
História Social pela Universidade 
de São Paulo, com especialização em 
História Oral, na Grã-Bretanha. 
Escreveu cinco livros, 
sendo O Café e a Imigração premiado 
pelo Fundo Nacional de Literatura 
Infantil e Juvenil-FNLIJ em 2004.

Ficha técnica
Direção: Paula Cosenza e Tuca Paoli
Roteiro: Mariana Palumbo
Edição: Paulo Frattino
Produção Executiva: Denise Gomes 
e Irma “Jimmy” Palma
Câmeras: Bruno Tiezzi e Miguel Vassy
Câmeras adicionais: Macau Amaral 
e Tuca Paoli
Direção de arte: Macau Amaral 
e Carla Meireles
Pesquisa: Palena Duran
Assistente de direção: Joana Gomes
Equipe de produção: Melinha Lobo, 
Luana Binta, Bruno Tiezzi, 
Rafael Mesquiara e Thiago Toledo
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Som: Antonio Nascimento
Videografismo: Dario Honsho
Trilha sonora: Trilha Original Estúdio
Agradecimentos: Bruno Rossi, Fafá, Juliana 
Brito  Instituto Criar, Memorial do Imigrante, 
Sonia Maria de Freitas e Valquiria Pacheco
Produtora realizadora: Bossa Nova Films 

Canal Futura
Coordenação de programa: Gustavo Baldoni 
Produtores assistentes: Meriene Mazzei 
e Vinícius Dias 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
Supervisão artística: João Alegria 
Produção executiva: Vanessa Jardim 
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes 
Gerente geral: Lúcia Araújo 
Supervisão geral: Hugo Barreto

Jornal da Cidade (SE) 20/05

O Sul  Porto Alegre (RS) 21/06

O Retrato (SP) 18/05

Aventuras na História  junho
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O Futura é um canal de televisão diferente: 
é um projeto social de comunicação que 
aceitou o desafio de apresentar uma 
programação clara, informativa e que, ao 
mesmo tempo, dê conta da diversidade 
cultural em que vivemos.

Ser capaz de transmitir aos mais diversos 
lugares e culturas dados sobre como as 
pessoas se comportam, o que pensam e como 
aparentam ser sem dúvida não é uma tarefa 
fácil! E temos consciência de que nunca 
vamos conseguir fazer isso sozinhos. 
Incentivar a participação do público no 
processo de produção e definição de pautas 
do Canal é fundamental para garantir a 
legitimidade do conteúdo exibido.

Pensando nisso, começamos a realizar 
grupos focais há três anos. Os grupos focais 
comunitários são encontros que promovemos 
para avaliar a programação do Futura. 
A dinâmica é muito simples: organizamos 
um grupo de moradores (número máximo 
de 15 pessoas) de determinada comunidade, 
apresentamos um programa do Futura e 
depois conduzimos uma discussão a respeito 
do que foi visto. Ou seja, a gente tomou 
emprestado o termo “grupos focais” do meio 
científico, mas de fato, o que fazemos é 
promover grandes conversas sobre o Futura, 
numa espécie de “auto-testagem” em que 
tentamos descobrir se  cumprimos o objetivo 
de informar e entreter. “A mensagem foi 
entendida adequadamente? Gostaram da 
pauta? E da abordagem? O apresentador foi 
eficiente na sua missão de informar e 
cativar?” Perguntas como estas orientam os 
grupos de discussão, atendendo à necessidade 
de pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa 
que não se preocupa com representatividade 
numérica, mas sim com o aprofundamento da 
compreensão de um grupo social, ou seja, o 
que procuramos nessas conversas são insights 
qualitativos sobre a nossa programação.

Esse processo requer o envolvimento de 
diferentes setores do Canal. Além da 
equipe de Conteúdo, que conduz o 
processo, e a equipe de Mobilização, que 
articula a organização dos grupos, 
sempre contamos com a presença de 
representantes do núcleo de Produção, 
responsável pelos programas avaliados. 
Acreditamos que é um privilégio para o 
profissional de TV chegar tão perto do seu 
público: poder observar a reação das 
pessoas diante da TV e dialogar sobre os 
pontos altos e baixos do programa. 

É uma experiência rica e transformadora 
e, sobretudo, um exercício de humildade, 
pois constatamos que nem sempre 
conseguimos comunicar claramente o 
objetivo do programa. Por isso, os 
resultados dos grupos são tão 
importantes: apontam para o que 
devemos rever e o que podemos 
aperfeiçoar. Muitos temas e sugestões de 
abordagem já foram acolhidos pela grade 
do Canal e até algumas mudanças de 
formato em programas já foram efetuadas 
em virtude de resultados de grupos focais. 

No ano de 2007, inovamos ao viajar com 
grupos focais a fim de testar os nossos 
programas em diferentes regiões do país.  
Num desses grupos realizados na cidade 
de Manaus, assistimos perplexos ao 
diagnóstico de que alguns programas que 
já havíamos produzidos sobre a 
Amazônia, por exemplo, não pareciam 
assim tão familiares aos próprios 
habitantes da região. Por outro lado, para 
a nossa surpresa, o episódio “Japão” da 
série Chegados despertou uma forte 
identificação com o grupo, pois Manaus 
abriga uma colônia de japoneses 
significativa. Além disso, a discussão 
evidenciou o carisma de seus personagens, 
que cativaram a admiração dos presentes, 
como no depoimento de um dos 
participantes do grupo“eles tinha mesmo 
muita coragem de sair de um país 
sozinhos para virem morar em outro 
que eles nem conheciam”.

Num dos encontros de Recife, na 
comunidade de Santo Amaro, 
conseguimos constatar a forte 

Cruzando a fronteira da tela
Renata Couto, analista de conteúdo e projetos do Canal Futura

identificação dos jovens dessa 
localidade com os jovens do Complexo 
da Maré no Rio de Janeiro, 
produtores e protagonistas da série 
Crônicas Urbanas. Regionalismos que 
podem dividir, mas também conectar.  
Já na Casa de Passagem (PR) 
reunimos um grupo de meninas entre 
5 e 8 anos atendidas pela instituição 
para testar a nova versão da série Teca 
na TV. Eram muitas mudanças: além 
da troca do elenco, aumentamos o 
número de personagens e mexemos no 
formato: agora formado por quadros 
curtos, mesclando aventuras da 
turma da teca com quadros de dança, 
mímica, desenho animado, invenções 
mirabolantes e jogos de adivinhação. 
A turminha aprovou o programa, 
considerado divertido e dinâmico. 

Já disseram que o conhecimento 
produzido pela pesquisa qualitativa 
é parcial e limitado. Também já 
disseram que é impossível que o 
pesquisador assuma uma postura 
inerte e imparcial, sem fazer 
julgamentos nem permitir que seus 
preconceitos e crenças contaminem a 
pesquisa. Podemos dizer que aqui no 
Futura nós burlamos a maioria das 
regras de uma pesquisa científica, a 
começar colocando nossa equipe 
frente a frente com o público, mas, 
sinceramente, gostamos demais dessa 
mistura. Apostamos na aventura de 
cruzar a fronteira da tela e incluir 
cada vez mais o nosso público no 
nosso processo de produção, fazendo 
da nossa programação uma extensão 
da vida de cada um e um canal cada 
vez mais brasileiro.

“Le but de l'échantillonnage est de produire le 
maximum d'information: qu'il soit petit ou 
grand importe peu pourvu qu'il produise de 
nouveaux faits.”

“O objetivo da amostra é produzir o 
máximo de informação: se é pequena ou 
grande, não importa, desde que produza 
um fato novo.” (Tradução livre)

Deslauriers, J.P. (1991). 
Recherche qualitative. Guide pratique. 
Montréal: McGraw-Hill.

      
       

        
        

    

   
   

 
  

  

      
         

      
    

    

        
      

       
       

       
  

        

       
        

          
     

  

       
      

       
      

        
    

        
       

     
      

     

        
       

    
     

     

       
     

       
      
       

        

         
      

       
      
     

        
   
       

      
    

     
     
 

       
     
      

   
     
 

      
  
     

     
   
   
  

  

         

         
      
      

    
    

Participantes do grupo focal em Manaus
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Apresentado por André Trigueiro, o programa 
busca soluções para um mundo sustentável e 
destaca iniciativas que já dão resultado e que 
podem ser replicadas num país onde 80% da 
população vivem em centros urbanos.

Tema: ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Globo News

Apresentador: André Trigueiro é jornalista e 
autor dos livros Meio Ambiente no Século 21 e 
Mundo Sustentável: Abrindo Espaço na Mídia 
para um planeta em transformação.

Sinopses por episódio (26 min):

Coletores solares - no ar em 8 de junho.
Os coletores solares geram energia limpa, 
renovável e que, depois dos custos de 
instalação, é gratuita. Já existem 600 mil 
aparelhos instalados no país para aquecer a 
água do banho.

Urbanização acelerada - no ar em 15 de 
junho.
A urbanização acelerada e caótica ameaça a 
qualidade de vida de bilhões de pessoas que 
sofrem com a poluição do ar e das águas, o 
trânsito engarrafado, entre outros. Como 
enfrentar esse problema?

Biodigestores - no ar em 22 de junho.
Apenas 35% dos esgotos brasileiros recebem 
algum tipo de tratamento. Com o biodigestor 
ou o biossistema integrado, os dejetos 
deixam de ser problema e passam a ser 
solução, como fonte de biogás.

Hortas urbanas - no ar em 29 de junho.
O cultivo de hortaliças e ervas medicinais 
estimula o consumo consciente, o 
reaproveitamento de resíduos orgânicos e a 
recuperação de áreas degradadas das 
cidades.

Compras sustentáveis - no ar em 6 de julho.
Um novo conceito de compras públicas, as 
compras sustentáveis privilegiam os 
fornecedores comprometidos com o uso 
racional e inteligente dos recursos naturais.

Como neutralizar as emissões de CO2? - 
no ar em 13 de julho.
Cidades e Soluções é o primeiro programa 
neutro em carbono da televisão brasileira. 
Foram plantadas 14 árvores para neutralizar a 
emissão de gases que a edição do programa 
provocou.

Comitês de Bacias - no ar em 20 de julho.
Cidades e Soluções mostra como a 
experiência dos comitês de bacias já produziu 
resultados importantes na gestão inteligente e 
sustentável dos recursos hídricos do Brasil.

Reuso de óleo de fritura - no ar 
em 27 de julho.
Em várias cidades do Brasil, o óleo 
de fritura é reutilizado de forma 
inteligente. Serviços de coleta 
especializados recolhem o óleo de 
cozinha, que é aproveitado para 
diversas finalidades.

RPPN - no ar em 3 de agosto.
As RPPNs - Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural - garantem a 
manutenção de corredores 
ecológicos e a preservação de 
importantes espécies.

Eventos sustentáveis - no ar em 
10 de agosto.
Os produtos e serviços que 
respeitam o meio ambiente e 
incentivam o desenvolvimento 
sustentável garantem aos 
empresários credibilidade, 
prestígio e dinheiro.

Casca do coco - no ar em 17 de 
agosto.
A partir do pó e da fibra da casca 
de coco, começa a ganhar escala 
no país a produção de xaxim, 
isolantes térmicos e acústicos, 
substrato para plantas, entre 
outros.
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Asfalto ecológico - no ar em 24 de agosto.
Cidades e Soluções mostra como pneus velhos 
são reprocessados em usinas de asfalto, dando 
origem ao asfalto borracha, também conhecido 
como asfalto ecológico.

Lixo mínimo - no ar em 31 de agosto.
Um projeto introduzido de forma pioneira em um 
hotel em Visconde de Mauá, na divisa de MG 
e RJ, inspirou novo modelo de gestão dos 
resíduos em uma clínica psiquiátrica no 
Rio de Janeiro.

Reaproveitamento de alimentos - no ar em 7 
de setembro.
O que ainda é próprio para consumo humano é 
doado. E o alimento impróprio para consumo 
humano deixa de ir para o lixo para se 
transformar em adubo orgânico.

Ecoturismo - no ar em 14 de setembro.
Por ano, cerca de 1 milhão de turistas 
brasileiros e 160 mil estrangeiros dão 
preferência a roteiros onde a natureza é 
exuberante e ainda encontra-se protegida.

Tijolo ecológico - no ar em 21 de setembro.
O tijolo ecológico não precisa ser cozido, é auto-
encaixável e dispensa qualquer tipo de 
acabamento. É uma alternativa ao tijolo comum, 
que polui a atmosfera e aumenta o 
desmatamento.

Acessibilidade - no ar em 28 de setembro.
O Brasil tem 25 milhões de portadores de 
necessidades especiais. A acessibilidade ainda 
é um problema nas cidades. Mas, em alguns 
municípios já é possível perceber alguns ajustes 
que fazem toda a diferença.

Consórcios intermunicipais - no ar em 5 de 
outubro.
Estima-se que 37% dos municípios brasileiros 
estão reunidos em consórcios. São 2.500 
cidades que realizam a gestão compartilhada 
dos recursos, reduzindo custos e aumentando a 
eficiência.

Reciclagem - no ar em 12 de outubro.
Pelo menos 40% de todo o lixo do país é 
reciclável e poderia ser separado e re-
inserido na cadeia produtiva, gerando 
emprego e renda. A coleta seletiva de 
materiais já é realidade em 327 cidades 
brasileiras.

Cooperativas de reciclagem - no ar em 19 
de outubro.
Conheça o trabalho de três cooperativas que 
se destacam pela escala ou protagonismo do 
trabalho que realizam: a Asmare, de Belo 
Horizonte; a Reciclázaro, de São Paulo; e a 
100 Dimensão, de Brasília.

Achim Steiner - no ar em 26 de outubro.
Achim Steiner está à frente da mais 
importante organização internacional ligada à 
área ambiental. Em entrevista ao Cidades e 
Soluções, ele fala sobre consumo consciente, 
aquecimento global, entre outros temas.

Sistemas de troca - no ar em 2 de 
novembro.
Latinhas de alumínio que valem bônus na 
conta de luz. Garrafas de plástico PET que 
são trocadas por cestas básicas e vale-
compras em supermercados. Cidades e 
Soluções apresenta sistemas de troca no 
Brasil e no exterior.

Construções com bambu - no ar em 9 de 
novembro.
Cidades e Soluções mostra testes de 
resistência realizados nos laboratórios da 
Puc-Rio, o curso técnico oferecido em Pedro 
de Toledo (SP) e as placas pré-moldadas de 
bambu que dão forma a casas populares em 
Três Rios (RJ).

Lixo eletrônico - no ar em 16 de novembro.
O Cidades e Soluções mostra o trabalho de 
quem recupera computadores descartados 
como lixo para projetos de inclusão digital em 
comunidades de baixa renda.

Patrimônio histórico - no ar em 
23 de novembro.
A preservação do patrimônio 
histórico de uma cidade é 
sinônimo de auto-estima para 
moradores e receita para os 
municípios. Cidades e Soluções 
apresenta exemplos na Cidade de 
Goiás (GO), São Luís (MA) e 
Salvador (BA).

Reciclagem de entulhos - no ar 
em 30 de novembro.
O programa mostra alternativas 
lucrativas em Belo Horizonte (MG) 
e em São José do Rio Preto (SP) 
para o entulho. As soluções são 
fonte de matéria-prima para a 
construção civil, geram emprego e 
renda.

Elevação do nível do mar - no ar 
em 7 de dezembro.
No Brasil, a elevação do nível do 
mar poderá atingir 42 milhões de 
brasileiros. Estima-se que 40% das 
praias do país sejam mais 
vulneráveis ao avanço gradual do 
mar.

Animais deslocados - no ar em 
14 de dezembro.
O avanço do desmatamento e o 
acúmulo de lixo nas cidades vêm 
provocando a migração e 
multiplicação de várias espécies 
de animais, que acabam se 
tornando problemas para a 
população das cidades.

Animais abandonados - no ar em 
21 de dezembro.
Cresce a cada dia o número de 
animais domésticos abandonados 
nas grandes cidades. O Cidades e 
Soluções mostra projetos que 
fazem a diferença no acolhimento 
dos animais.

Consumo consciente - no ar em 
28 de dezembro.
O que os brasileiros podem fazer 
para reduzir emissões de Dióxido 
de Carbono. Em entrevista 
exclusiva, o ex-vice-presidente 
dos EUA, Al Gore, diz que o 
mundo deve começar a agir agora 
para conter o aquecimento global.
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Programa Cine Conhecimento

        
       

       
      

  

        
        

         
        

      
  

        
 

         
       
         

   

       
        

      
       
    

        
        

      
       

       

       
        

     
        

       
    

        

      
      

      
       

       
          

      
     
       
       

        
 

       
       

       
        

   

        
       

     
       

      
    

         

       
        

      
     
      

   

         

      
     

       
        

        
  

        
        

    
        

   

      
  

    
     
    

     
    

     
      

 

      
   

    
     

        
      
     

     

        
   
       
      

     
     

     

      
  

      
      

    
    

     
    

  

      
  

       
   

      
    

     
 

      
  

      
     

    
   

       
      

    

Cine Conhecimento apresenta filmes de 
diferentes países do mundo mostrando 
como diferenças culturais revelam valores 
que podem ser interpretados de maneira 
universal. Nesta temporada, apresentada 
pela atriz Leandra Leal, destacam-se filmes 
brasileiros premiados internacionalmente, 
assim como produções asiáticas, 
americanas e européias.

Temas: história; identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estréia: 1997
Licenciamento: não liberado

Apresentadora: A atriz Leandra Leal atuou 
em novelas da TV Globo, como Explode 
Coração, A Indomada, Pecado Capital e O 
Cravo e a Rosa, além de filmes como A 
Ostra e o Vento, O Viajante, Chatô, Dias de 
Nietzsche em Turim, O Homem que Copiava 
e Cazuza.

Quem Matou Pixote? - no ar em 17 de 
agosto.
Fernando Ramos da Silva era um garoto 
pobre da periferia de São Paulo, até o dia 
em que se tornou o Pixote no filme de 
Hector Babenco. Da noite para o dia a sua 
vida mudou. Quem Matou Pixote? conta a 
historia de Fernando, vivido por Cassiano 
Carneiro, depois do sucesso. Com o 
dinheiro ele compra uma casa para a família 
e a mãe já não precisa mais vender bilhetes 
de loteria nas ruas. Mas a fama vai 
acabando e o garoto não consegue mais 
trabalho como ator. Semi-analfabeto, as 
coisas pioram e a sua vida se transforma: 
Fernando, antes um garoto pobre da 
periferia, agora é o bandido Pixote. 

Duração: 110 minutos
Direção: José Joffily
Elenco: Joana Fomm, Tuca Andrada, Roberto 
Bomtempo e Maria Luiza Mendonça
Produtora realizadora: Coevos Filmes
Distribuição: Americe

Eternamente Pagu - no ar em 24 de agosto.
Biografia ficcionada sobre a vida da musa do 
surrealismo brasileiro, Patrícia Galvão, ou 
simplesmente Pagu. A mascote dos intelectuais 
paulistas das décadas de 20 e 30 escandalizou a 
burguesia da época com sua maneira de ser e pensar, 
absolutamente anti-convencional. São destaque no 
filme seu engajamento político, a amizade com a 
pintora Tarsila do Amaral e seu romance com o 
escritor Oswald de Andrade.

Duração: 110 minutos
Direção: Norma Bengell
Elenco: Carla Camurati e Antônio Fagundes
Produtoras realizadoras: Embrafilme, 
Flai Cinematográfica, Sky Light e Maksoud Plaza
Distribuição: Americe

A Hora da Estrela - no ar em 31 de agosto.
Macabéa é uma migrante nordestina que trabalha 
como datilógrafa numa pequena firma e vive numa 
pensão. Ela conhece o também nordestino Olímpico, 
um operário metalúrgico, e os dois começam a 
namorar. Mas Glória, uma colega de trabalho de 
Macabéa, rouba-lhe o namorado, seguindo o conselho 
de uma cartomante. Macabéa faz uma consulta à 
mesma cartomante, Madame Carlota, e ela prevê seu 
encontro com um homem rico, bonito e carinhoso.

Duração: 96 minutos
Direção: Suzana Amaral
Elenco: Marcelia Cartaxo, José Dumont e Fernanda 
Montenegro
Produtora realizadora: Raiz Produções
Distribuição: Americe
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Ana Terra - no ar em 7 de setembro.
Os Terra dedicam sua vida à defesa do Rancho, 
que de tempos em tempos é atacado por 
bandoleiros. Ana Terra, única moça solteira 
naquelas paragens desertas, se ressente da 
solidão em que vive e teme os constantes 
assaltos. Os únicos homens com quem Ana se 
comunica são os irmãos e o pai, até o dia em 
que um corpo desfalece em seus braços. 
O ferido, que traz uma bala no peito, é tratado 
pela família. Logo se recupera e conta sua 
história. Chama-se Pedro, mostra-se útil, tem 
habilidades que os outros desconhecem. Ana 
sente-se atraída pelas maneiras dele. Baseado 
na obra do escritor Érico Veríssimo.

Duração: 109 minutos
Direção: Durval Garcia
Elenco: Rosana Ghessa e Geraldo Del Rey
Produtora realizadora: Raiz Produções
Distribuição: Americe

O ciclista (Cyclist) - no ar em 14 de setembro.
Nasim, refugiado afegão, precisa de dinheiro 
para o tratamento de sua esposa doente. Ele faz 
uma aposta maluca com os colegas da cidade 
de que ele e seu filho vão pedalar uma bicicleta 
sem parar por uma semana. Do aclamado 
diretor de Gabbeh e Salaam Cinema.

Duração: 75 minutos
Direção: Mohsen Makhmalbaf
Elenco: Firouz Kiani e Samira Makhmalbaf
Distribuição: Celluloid - Irã

Retratos do passado (Sway) - no ar 
em 21 de setembro.
Takeru é um fotografo de sucesso em Tóquio. 
No entanto, relutantemente, ele parte para 
visitar sua cidade natal no primeiro aniversário 
de morte de sua mãe. Ao encontrar seu irmão 
mais velho, Minoru, acaba se deparando com 
um amigo de infância, Chieko. Os três decidem 
fazer um passeio até um ponto turístico local 
para relembrar a vida. Porém, Chieko acaba 
morrendo ao cair de uma ponte. Após o 
ocorrido, Minoru acaba preso e sua defesa 
depende da palavra de seu irmão.

Duração: 120 minutos
Direção: Miwa Nishikawa
Distribuição: Celluloid - Japão

Eroica - no ar em 28 de setembro.
Em 9 de junho de 1804, Beethoven regeu 
um ensaio aberto da sua magnífica 3ª 
Sinfonia Eroica. A composição sinfônica 
nunca mais seria a mesma. Esse filme 
comovente se passa ao longo desse dia, em 
locais historicamente precisos em Viena e 
inclui uma apresentação completa da 
inovadora sinfonia.

Duração: 90 minutos
Direção: Simon Cellan Jones
Produção: Liza Marshall
Elenco: Ian Hart, Frank Finlay, Jack Davenport
Distribuição e realização: BBC - Inglaterra

O fantasma do lago (The blue boy) - no ar 
em 5 de outubro.
Emma Thompson faz o papel da grávida 
Marie, para quem as coisas começam a dar 
errado quando ela e o marido, Joe, passam 
uma temporada em um hotel num lugar 
remoto da Escócia. Através de circunstâncias 
estranhas, Marie descobre que Joe estava 
tendo um caso. Depois ambos sentem a 
presença de uma criança, que se afogou no 
hotel há um século. Será que Marie pode 
antever o efeito destrutivo que o fantasma 
exercerá na sua própria vida?

Duração: 62 minutos
Direção e Roteiro: Paul Murton
Elenco: Emma Thompson e Adrian Dunbar
Distribuição e realização: BBC - Inglaterra

Fausto - no ar em 12 de outubro.
Um homem, perambulando pelas ruas de 
Praga nos dias de hoje, recebe um mapa 
misterioso que indica uma certa casa na 
cidade. No porão dessa casa o homem 
descobre um camarim de teatro abandonado 
e uma cópia surrada de Fausto, de Goethe. 
Ao colocar a vestimenta clássica de Fausto e 
ler em voz alta o diálogo de abertura, o que 

começa como um jogo torna-se realidade 
e o homem vai parar em um laboratório 
de alquimia. 

Duração: 97 minutos
Direção: Jan Svankmajer
Roteiro: Christian Grabbe, inspirado na 
peça de Goethe
Elenco: Petr Cepek e Jan Kraus
Distribuição: Celluloid  República Tcheca

Um reencontro delicado (Dad) - no ar 
em 19 de outubro.
Larry James tem 86 anos, é alegre e 
independente e cuida sozinho de sua 
amada esposa Jeannie, que sofre do mal 
de Alzheimer. Quando Larry cai e quebra 
o tornozelo, a sua vida com Jeannie 
muda. Ela vai para uma casa de repouso 
e Larry passa a viver com seu filho Oliver, 
a nora Sandy, e a sua filha adolescente 
Millie. Mas o amor e a consideração se 
desgastam enquanto pai e filho precisam 
aprender a viver juntos novamente. Este 
drama pungente aborda com 
sensibilidade e compreensão o tema dos 
maus tratos a idosos.

Duração: 85 minutos
Direção: Sarah Harding
Elenco: Richard Briers, Jean Heywood, 
Kevin Whately, Sinead Cusack e Hannah 
Daniel
Distribuição: BBC - Inglaterra

O dilema de uma testemunha 
(Passer by) - no ar em 26 de outubro.
Joe Keyes vê dois homens molestando 
uma moça em um trem noturno, mas não 
faz a denúncia porque está com pressa 
para chegar em casa. Quando Joe fica 
sabendo que aconteceu um estupro, ele 
se dá conta de que poderia ter impedido 
que isso acontecesse. Quando se 
apresenta como testemunha em um 
tribunal, é forçado a questionar a sua 
capacidade como homem, marido e pai. 
Os estupradores são declarados 
inocentes e então Joe decide fazer 
justiça com as próprias mãos.

Duração: 100 minutos
Direção: David Morrissey
Produção: David Snodin
Distribuição e realização: BBC - Inglaterra
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Sherlock Holmes e o caso das meias de 
seda (Sherlock Holmes & The case of the 
silk stocking) - no ar em 2 de novembro.
Novembro de 1902. Neblina e sombras 
encobrem a cidade. O mundo sombrio das 
docas de Londres entra em conflito com o 
glamour e o brilho da alta sociedade 
eduardiana, enquanto o detetive Sherlock 
Holmes e o Dr. Watson tentam resolver um 
caso que ameaça subjugar o privilégio e a 
tranqüilidade da sociedade aristocrática.

Duração: 100 minutos
Direção: Simon Caitlin-Jones 
Elenco: Rupert Everett, Ian Hart, Helen 
McCrory, Jonathan Hyde, Pennie Downie 
e Julian Wadham
Distribuição: BBC - Inglaterra

Depois da vida (After life) - no ar 
em 9 de novembro.
Em uma estação intermediária em algum 
ponto entre o Céu e a Terra, aqueles que 
acabam de morrer são recepcionados por 
guias. Durante três dias, eles ajudarão os 
mortos a percorrerem suas memórias para 
encontrar um momento decisivo em suas 
vidas. O momento escolhido será recriado 
em filme e levado com eles quando os 
mortos passam para o Paraíso. A belíssima 
produção revela as conseqüências 
surpreendentes e ambíguas da recordação 
humana.

Duração: 118 minutos
Direção e roteiro: Hirokazu Koreeda
Elenco: Erika Oda e Susumu Terajima
Distribuição: Celluloid - Japão

A loteria (Score) - no ar em 16 de 
novembro.
Quando um time de futebol amador ganha o 
prêmio máximo da loteria, 14 milhões de 
libras esterlinas, há alegria mas também 
discórdia. Brian, o técnico, convence o time 
a viver seu sonho coletivo: tornarem-se 
jogadores profissionais. Investir o dinheiro, 
reformar o campo e organizar o próprio 
pagamento dos juros. Entretanto, as 
esposas dos jogadores não ficam tão 
impressionadas com o fato e assim começa 
uma disputa tragicômica na comunidade. 

Duração: 110 minutos
Direção: Andy de Emmony
Roteiro: Jason Sutton
Elenco: Sue Johnston, Alun Armstrong, 
Robert Pugh, Angeline Ball e Mark Lewis 
Distribuição e realização: BBC - Inglaterra

A neve que cai (Man walking on 
snow) - no ar em 23 de novembro.
Nobuo Honma tem 66 anos e é produtor 
de saquê em uma pequena cidade na ilha 
de Hokkaido, no extremo Norte do 
Japão. Desde a morte de sua esposa, há 
dois anos, ele mora com seu filho mais 
novo, Yasuo. Com a aproximação do 
segundo aniversário de morte de sua 
esposa, Nobuo insiste na presença de 
Ryoichi, seu filho mais velho, que ele não 
vê há muito tempo. A reunião de Nobuo 
com os dois filhos dá vazão a 
sentimentos não revelados e conflitos.

Duração: 103 minutos
Direção e roteiro: Masahiro Kobayashi
Elenco: Ken Ogata e Yasufumi Hayashi
Distribuição: Celluloid - Japão

Sherlock e eu (Without a clue) - no ar 
em 30 de novembro.
Uma inversão cômica da dupla de 
detetives mais famosa de todos os 
tempos, Sherlock Holmes e Dr. Watson. 
Eles tentam solucionar um crime, mas 
suas deduções transformam as pistas 
mais obscuras em elementares.

Duração: 110 minutos
Direção: Thom Eberhardt
Elenco: Michael Cane, Ben Kingsley e 
Jeffrey Jones
Distribuição: Granada - Inglaterra

Solidão a dois (04:30) - no ar em 7 de 
dezembro.
A existência de Xiao Wu gira em torno 
da escola, um apartamento vazio e o 
consolo duvidoso do macarrão 
instantâneo. Um dia sua rotina é 
sutilmente transformada por um inquilino 
do apartamento, que está passando por 
um sofrimento afetivo. Os seus caminhos 
só se cruzam de vez em quando. 
Sentindo falta de contato humano, Xiao 
Wu faz tudo o que pode para estabelecer 
uma conexão através de paredes físicas 
e metafóricas naquela hora entre a noite 
e o dia.

Duração: 93 minutos
Direção: Royston Tan
Roteiro: Liam Yaeo e Royston Tan
Elenco: Xiao Li Yuan e Kim Young Jun
Distribuição: Celluloid  Coréia do Sul

A escolha de Sofia (Sophie's choice) - no ar 
em 14 de dezembro.
Um conto trágico do amor de um escritor por 
uma sobrevivente do holocausto. Adaptado 
do romance best-seller de William Styron, 
conta a história de dois amantes, vividos por 
Meryl Streep e Kevin Kline, e a escolha 
inesquecível de uma mulher polonesa católica 
sobrevivente ao Holocausto. 

Duração: 157 minutos
Direção: Alan J Pakula
Elenco: Meryl Streep, Kevin Kline 
e Paul MacNicol
Distribuição: Granada  Estados Unidos

Dr. Jivago (Dr. Zhivago)  parte 1 no ar em 18 
de dezembro e parte 2 em 29 de dezembro.
Adaptação do romance mais celebrado de 
Boris Pasternak, com roteiro do aclamado 
dramaturgo Andrew Davies (de O Diário de 
Bridget Jones, Othello, Orgulho e 
Preconceito). A Revolução Russa serve como 
cenário para a intensa e dolorosa história de 
amor do Doutor Yury Zhivago, médico e poeta 
que luta com a angústia de estar dividido 
entre o amor de duas mulheres, Tonya e Lara. 
Vencedor de quatro prêmios no Festival de 
Filmes de Nova York, em 2004. 

Duração: 140 minutos
Direção: Giacomo Campiotti
Roteiro: Andrew Davies
Elenco: Sam MacLintock, Keira Knightley, 
Bill Paterson
Distribuição: Granada - Inglaterra

TV Brasil (SP) 25/08
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O chamado de Deus - no ar em 21 de 
dezembro.
Documentário. Seis jovens revelam como se 
decidiram pela vida religiosa. Alguns são 
seminaristas da Igreja Católica e preparam-se 
para tornarem-se padres. Acreditam que, para 
atingir esse objetivo, é preciso inserir-se na 
realidade dos fiéis, contribuindo para reivindicar 
e concretizar seus ideais. Segundo eles, 
estariam atendendo ao Chamado de Deus, mas 
também a uma convocação da realidade. O 
filme revela um Brasil urbano, voltado para a 
liturgia com multidões e inspirado na 
espiritualidade da renovação carismática, e 
outro rural, evangelicamente mais pessoal e 
mais encarnado na realidade.

Duração: 80 minutos
Diretor: José Joffily
Produtora realizadora: Coevos Filmes e 
Riofilmes
Distribuição: Americe

Eterna espera (Le vent de la nuit) - no ar em 4 
de janeiro de 2008.
Helene, amante de Paul, é uma mulher mais 
velha e muito mais profunda no amor do que 
ele. Paul conhece Serge, que vive à beira do 
suicídio, e entre duas viagens de carro reflete 
sobre seu passado e a geração de 68. Um 
ménage a trois estranho e envolvente de Garrel, 
disfarçado de road movie.

Duração: 95 minutos
Direção: Philippe Garrel
Elenco: Catherine Deneuve e Daniel Duval
Distribuição: Americe

Maborosi, a luz da ilusão (Maborosi) - no ar 
em 11 de janeiro de 2008.
Uma mulher está muito perturbada com a 
idéia de que leva a morte às pessoas 
próximas a ela. Tendo que lidar com a culpa 
desde os 12 anos de idade, quando sua avó 
faleceu, a vida de Yumiko é abalada quando o 
marido comete suicídio sem motivo aparente. 
Após vários anos de solidão, Yumiko se casa 
novamente. Ela começa a reencontrar a 
felicidade, até que retorna à sua antiga casa 
para o casamento do irmão. Uma enxurrada 
de memórias perturbadoras começa a 
persegui-la. 
Duração: 110 minutos
Direção: Hirokazu Koreeda
Elenco: Makiko Esumi e Takashi Naito
Distribuição: Celluloid - Japão

Os irmãos Van Gogh (Vincent and Theo) - 
no ar em 18 de janeiro de 2008.
Filmado em uma locação na Holanda e na 
Provença francesa, esse filme de Robert 
Altman concentra-se em um relacionamento 
destrutivo entre o artista Vicent Van Gogh e 
seu irmão Theo. Tim Roth (Cães de Aluguel) 
interpreta Vincent e Paul Rhys (Chaplin) faz o 
papel de Theo.

Duração: 139 minutos
Direção: Robert Altman
Elenco: Tim Roth e Raul Rhys
Distribuição: Granada - Inglaterra

Copenhague (Copenhagen) - no ar em 25 de 
Janeiro de 2008.
Adaptação da famosa peça de Michael Frayn, 
baseada em uma estranha viagem realizada 
pelo físico alemão Werner Heisenberg a 
Copenhague, em 1941, para visitar o colega 
dinamarquês Niels Bohr. Velhos amigos e 
colegas próximos, eles revolucionaram a 
física atômica nos anos 20 com um trabalho 
conjunto. Mas o mundo mudou e os dois 
homens estão em lados opostos, em uma 
guerra mundial. O encontro é perigoso e 
embaraçoso, culminando em desastre.
 
Duração: 90 minutos
Direção: Howard Davies
Elenco: Stephen Rea, Daniel Craig e 
Francesca Annis
Distribuição: BBC - Inglaterra

O mundo perdido (The lost world) - no ar 
em 1 de fevereiro de 2008.
O conto clássico de Sir Arthur Conan Doyle 
foi dramatizado pelos produtores premiados 
de The Aristocrats e Walking with Dinosaurs. 
Uma expedição sai de Londres para explorar 

um platô escondido nas selvas da 
América do Sul, onde o homem luta 
contra dinossauros selvagens e seus 
próprios ancestrais primitivos.

Duração: 142 minutos
Direção: Stuart Orme 
Elenco: Bob Hoskins, James Fox, 
Matthew Rhys, Peter Falk e Tom Ward 
Distribuição: BBC - Inglaterra

Escolha de mulher (The only boy for 
me) - no ar em 8 de fevereiro de 2008.
Annie tem tudo: uma vida idílica no 
campo, um emprego de meio período na 
cidade como produtora freelancer. Até 
que ela conhece Mack, um publicitário 
rico e bonito, que lhe mostra uma nova 
faceta de sua vida. Ele recebe uma oferta 
irrecusável de trabalho em Nova York e 
parece que as coisas vão mudar. Mas 
Charlie, filho de Annie, não quer sair da 
cidade e ela precisa tomar uma decisão. 
Ela deve renunciar a uma nova vida por 
causa de seu filho?  

Duração: 91 minutos
Direção: Dewi Humphreys
Elenco: Helen Baxendale e Patrick Baladi 
Distribuição: BBC - Inglaterra

Ficha técnica
Direção e roteiro: Eduardo Valente
Edição: Luiz Cláudio Louzada
Direção de fotografia: Alex Araripe
Assistente de direção: Leonardo Levis 
e Raphael Mesquita
Cenário e videografismo: Stânio Soares
Figurino: Dorys Hansen
Caracterização: Alzira Pereira
Câmeras de externa: Cezar Tinoco 
e Márcio Pereira
Som: Evaldo Soares
Trilha sonora ou original: Rodrigo Lima

Canal Futura
Coordenadora de programa: 
Martha Ferraris
Produtores assistentes: Marcela Cairo 
e Renata Lima 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa

Programa

Programa

Programa

Cine Especial - Crianças Invisíveis

Cine Especial - Janela da Alma

Cine Especial - Suki na Savana

Cine Especial - Uma Amizade Inesperada

Pobreza, Aids, guerra e outros aspectos de uma 
infância perdida e desiludida estão no filme 
Crianças Invisíveis. O projeto, que contou com 
apoio da Unicef, é composto por sete curta-
metragens, comandados por diferentes diretores 
que trabalharam solidária e gratuitamente. A 
proposta é que cada cineasta mostrasse algo 
sobre o local onde viviam para despertar o olhar 
do público para um futuro desalentador. O filme 
dá voz a essas crianças, tornando-as visíveis e, 
ao mesmo tempo, comunicando os seus 
sentimentos e histórias em primeira pessoa.

Temas: direitos humanos; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 9 de dezembro
Duração: 120 min
Direção: Kátia Lund, Ridley Scott, Mehdi Charef, Emir 
Kusturica, Spike Lee, Stefano Veneruso e John Woo
Distribuição: Paris Filmes
Licenciamento: não liberado

Prêmios: Festival de Veneza, Seção Venezia 62; Festival 
de Toronto - Seleção Oficial; Prêmio Roberto Rossellini.

O que o escritor José Saramago, o cineasta Wim 
Wenders, a atriz Marieta Severo e o músico 
Hermeto Pascoal têm em comum? Eles e mais 
quinze personalidades com problemas visuais, 
que vão da simples miopia à cegueira total, dão 
seus depoimentos revelando sua percepção do 
mundo no documentário Janela da Alma, de João 
Jardim e Walter Carvalho.

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
No ar em 25 de dezembro
Duração: 73 minutos
Direção: João Jardim
Direção de fotografia: Walter Carvalho
Distribuição: Copacabana Filmes - Brasil
Licenciamento: não liberado

Animais de verdade são os astros deste filme 
voltado para a família, que tem como fundo o 
formidável visual do Leste da África. O filme une 
cenas empolgantes de história natural a técnicas 
sofisticadas de animação, que possibilitam que 
os animais conversem entre si e que eles 
mesmos contem a história. 

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
No ar em 12 de outubro
Duração: 90 min
Direção: John Downer
Distribuição: BBC
Licenciamento: não liberado

Com uma vida doméstica conturbada e problemas de 
adaptação na escola, Robert Nobel sonha à noite em 
voar para longe. Em seus sonhos, ele voa alto no céu, 
deixando os problemas para trás. Robert começa a 
explorar uma construção misteriosa e abandonada e 
descobre que ela possui um passado trágico: 
aparentemente, um menino morreu lá porque achava 
que podia voar. Será que o segredo do menino que 
morreu será revelado?

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
No ar em 24 de dezembro
Duração: 1h 47min 
Direção: Dermont Boyd
Distribuição: BBC
Licenciamento: não liberado
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O ICAF, ou Fundação Internacional de Arte 
na Infância, é uma instituição não-
governamental, sem fins lucrativos, que tem 
como objetivo orientar crianças de vários 
países a adotarem uma atitude criativa e 
cooperativa em prol de um mundo pacífico, 
utilizando a arte como instrumento 
transformador. 

Entre as várias atividades que o ICAF 
promove, destaca-se a Olimpíada de Artes na 
Infância. Organizada a cada três anos, a 
olimpíada tem como objetivo promover a 
comunicação global entre crianças de 
diferentes culturas. Em 2005, o Canal Futura 
atuou em parceria pela segunda vez, com o 
ICAF, implementando a olimpíada no Brasil. 
Foram realizadas mais de 50 exposições em 
todo o mundo com as pinturas produzidas 
pelas crianças. 

O tema desta última edição foi “Meu esporte 
favorito”, que buscou aproximar a arte e o 
esporte através da expressão artística na 
escola, envolvendo os professores e alunos para 
uma reflexão sobre o tema. A parceria do 
Futura com o ICAF envolveu um grande 
número de escolas de todo Brasil. Centenas de 
crianças inscreveram seus desenhos. 

Considerando que a seleção dos trabalhos que 
representariam o Brasil no evento final do 
ICAF seria uma tarefa bem difícil, montamos 
um júri que reuniu pessoas de várias áreas, 
mas todas ligadas ao universo infantil, ao 
mundo do esporte e das artes visuais, e à 
proposta educativa do Canal. Mas sobretudo, 
composto de pessoas sensíveis a iniciativas 
como esta, que é levar arte ao cotidiano de 
crianças em todo o Brasil: Agberto 
Guimarães, Gringo Cardia, Daniel Azulay, 
Evelyn Grumach, Fabiana Egrejas, Quiá 
Rodrigues, Rodrigo Belchior. 

No final, dois alunos foram selecionados. 
Bruna Dadão de Assis foi a vencedora na 
categoria de Desenho manual e Juraci Gomes 
Fonseca vencedor na categoria de Artes 
digitais. 

O prêmio era uma viagem a Washington DC, 
nos Estados Unidos, e participar da cerimônia 
de premiação junto com os demais vencedores 
de todo o mundo. Os vencedores partiram 
para a capital americana acompanhados pelos 
seus professores, seus parentes e por um 
representante do Canal Futura.

Mais de um milhão de crianças participaram 
das duas edições já realizadas da Olimpíada 
Mundial de Arte na Infância, oportunidades 

ICAF: Crianças do mundo 
unidas pela arte Júlia Macedo, analista de aquisições e parcerias internacionais do Canal Futura

únicas para partilhar experiências e trocar 
diferentes impressões acerca do mundo. Em 
junho deste ano, delegações de 80 países 
estiveram presentes ao festival de 
premiação, em Washington, através da 
linguagem universal da arte. 

Além da cerimônia de premiação, o ICAF 
promoveu no National Mall, um grande 
parque em Washington DC, o Festival 
Mundial Infantil, durante os três dias que 
antecederam o evento. Crianças de todo o 
mundo participaram de atividades 
artísticas em várias oficinas, em tendas 
espalhadas pelo festival. Foram três dias 
temáticos, o dia da saúde e meio ambiente, o 
dia da criatividade e imaginação e o dia da 
paz e liderança nos quais foram oferecidas 
oficinas de arte tratando destes temas. 

Houve workshops de mandalas, de 
tatuagem de henna, de caligrafia árabe, de 
pintura com as mãos, de desenho em 
quadrinhos, de quebra-cabeças, de música e 
de cartão postal, entre outras. A atividade 
que mais marcou, foi um mapa dos Estados 
Unidos, do tamanho de uma quadra de 
basquete, construído com pecinhas de Lego 
por todos os integrantes do festival. Este 
mapa demorou quatro dias para ficar 
pronto, e não foram só as crianças que o 
construíram, vários adultos embarcaram 
fundo na atividade.

O National Mall está localizado no meio do 
Smithsonian, complexo de museus no 
centro de Washington DC. Durante o 
festival, as crianças puderam visitar o 
Museu Aeroespacial, o Museu de História 
Natural e a Galeria Nacional de Artes. 
Todas estas visitas foram de suma 
importância para o trabalho realizado nas 
oficinas, pois as crianças aproveitaram as 
novidades que estavam vendo nos museus 
como inspiração para seu trabalho de arte. 

O grupo brasileiro sentiu falta de arroz com 
feijão, mas não deixaram de experimentar a 
culinária internacional que é oferecida aos 
montes em Washington, como comida 
chinesa, tailandesa e mexicana. O sol do 
verão americano também surpreendeu o 
grupo, todos preparados para o frio. O 
parque estava radiante e a descontração dos 
americanos deixou todo mundo bem à 
vontade. 

Na manhã do último dia, as crianças foram 
convidadas para conhecer a Embaixada do 
Brasil onde foram recebidas pelo cônsul 
George Firmeza e pelo ministro Alfredo 

Leoni. Eles conversaram sobre os desenhos 
vencedores, sobre o ICAF, sobre a viagem e 
sobre o futuro de cada uma delas. Nossos 
a n f i t r i õ e s  f i c a r a m  m u i t o  b e m -
impressionados com a arte dos meninos e 
desejaram-lhes um futuro brilhante.

Na mesma noite, Bruna e Juraci 
participaram da cerimônia de premiação, 
onde cada um recebeu um diploma. No 
diploma está escrito o seguinte texto: 
“Finalista Internacional da Olimpíada de 
Arte do ICAF - Contribuição excepcional ao 
Festival Mundial Infantil de 2007 e pelo 
compromisso de construir um mundo mais 
justo, próspero e não-violento”.

O Sr. Ashfaq Ishaq, coordenador do ICAF, 
falou sobre a importância de cada uma 
daquelas crianças e sobre a responsabilidade 
de cada um com os compromissos 
explicitados no diploma. Eu participei como 
representante do Canal Futura e pude 
agradecer publicamente no evento ao ICAF 
pela oportunidade que eles proporcionaram 
a tantos jovens no Brasil. Em retorno, o 
ICAF também agradeceu muito ao Canal 
Futura e aos demais parceiros internacionais 
por levarem o evento ao alcance de jovens em 
todo o mundo.  

Em 2008, o Futura se prepara para a terceira 
edição da Olimpíada de Artes no Brasil. 

Por que o ICAF incentiva a arte na infância:

- O Festival Internacional de Arte reúne 
crianças de diferentes culturas para 
trocar experiências através da arte;

- A arte dá voz às crianças e permite a 
reflexão sobre valores de sociedades 
distintas;

- A arte ajuda as crianças a entenderem 
sua própria cultura assim como a dos 
outros;

- A arte plástica ou digital desenvolve a 
concentração e a capacidade crítica da 
criança;

- A arte é uma poderosa ferramenta para 
descoberta da criatividade.

“Arte e esporte têm o poder de mudar o 
mundo, o poder de inspirar, o poder de unir 
pessoas de tal forma que poucos 
conseguiriam. Arte e esporte podem criar 
esperança onde antes só havia desespero. 
Eles são instrumentos de paz muito mais 
poderosos do que governos”

Nelson Mandela
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A série mostra como produtores, comunidades e 
cidades, diante das dificuldades, foram à luta, 
superaram obstáculos e conquistaram resultados. 
Eles tiveram sucesso porque conseguiram 
acessar mercados de forma diferente e mais 
justa, aplicando princípios do comércio justo 
e solidário: preservação do meio ambiente, 
crianças na escola, gestão democrática, 
transparência comercial, igualdade entre 
homens e mulheres, entre outros.

Temas: empreendedorismo;
Público-alvo: empreendedores; público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: liberado
Parceiro: Sebrae

Apresentador: Kadu Fabretti é ator e 
apresentador. Já apresentou programas nas TVs 
Bandeirantes, Gazeta e Record.

Sinopses por episódio (26 min):

Coopfam e Coagrosol - no ar em 5 de março.
Duas histórias exemplares de Comércio Justo 
internacional: o café de Poço Fundo, em Minas 
Gerais, por meio da Coopfam e o suco de laranja 
de Itápolis, em São Paulo, com a Coagrosol. O 
café e o suco de laranja são dois dos principais 
produtos de exportação do Brasil. No programa 
são mostrados sob um novo enfoque, o do 
comércio justo, com sua evolução internacional. 
Como esses produtos se viabilizam no mercado 
justo internacional? Qual a proposta e os 
princípios que norteiam essa atuação? Qual o 
impacto gerado nas comunidades de Poço Fundo 
e de Itápolis?

Apaeb - no ar em 12 de março.
A trajetória de um tapete de sisal, da plantação 
ao consumidor, do processamento do fio à 
tecelagem, e a organização comunitária para 
acessar mercados. O programa conta a história 
do povo de Valente, na Bahia, e de sua 
associação, a Apaeb, um exemplo de organização 
justa e solidária que pratica os princípios do 
Comércio Justo. O episódio mostra iniciativas 
que hoje geram resultados concretos para toda a 
comunidade: investimentos em educação e 
treinamento, geração de renda, preocupação com 
o meio ambiente.

Mãos de Minas - no ar em 19 de março.
Com tanta diversidade cultural, o Brasil é um 
dos maiores produtores mundiais de 
artesanato. O Estado de Minas Gerais 
concentra grande parte dessa produção. 
Foi lá que surgiu a Central Mãos de Minas, 
uma comercializadora de artesanato que 
busca alternativas para acessar mercados. 
O programa mostra que cada vez mais ela 
procura atuar de acordo com os princípios do 
Comércio Justo para conseguir compradores 
aqui e no Exterior. 

Dom & Arte, Fibra Nativa e Cores do 
Algodão - no ar em 26 de março.
O programa mostra três iniciativas de 
comunidades em Mato Grosso que procuram 
acessar mercados em busca de melhores 
condições de vida. E fazem isso valorizando o 
que é deles: a riqueza da fauna e da flora do 
Pantanal e da cultura regional mato-
grossense. Um projeto de Desenvolvimento 
Sustentável vai se viabilizando com o apoio do 
Sebrae. O engajamento, a organização, a 
união e o trabalho consistente são as bases 
para essas comunidades pavimentarem o 
caminho que leva ao Comércio Justo e 
Solidário.
 
ArteSol - no ar em 2 de abril.
O foco do programa é a inserção de 
comunidades marginalizadas na economia e 
na sociedade por meio de um modelo de 
comercialização que atua como um grande 
articulador de acessos aos mercados. A 
protagonista é a ArteSol, uma ONG criada 
para ser uma espécie de atacadista de peças 
e artesanato produzidos em mais de 80 
localidades em 17 estados brasileiros. O 
programa mostra como esse modelo promove 
o encontro e a geração de negócios entre 
produtores e atacadistas, varejistas, arquitetos 
ou decoradores.

Mundaréu - no ar em 9 de abril.
Você é um consumidor consciente? Ao 
entrevistar um desses consumidores, o 
programa chega até a Mundaréu, a primeira 
loja brasileira que busca atuar dentro dos 
princípios do Comércio Justo. Com a proposta 
de loja como comercializadora, a Mundaréu 

Selos

garante o encontro das duas pontas do 
negócio: produtores e consumidores. E ainda 
atua na capacitação dos fornecedores de 
artesanato, com ênfase no desenvolvimento 
do design. 

Cooperagua e Corlac - no ar em 16 de abril.
A importância da organização e da atitude pró-
ativa de trabalhadores e de comunidades para 
tornar sustentável uma atividade econômica. 
Duas histórias: uma no Vale do Ribeira, em 
São Paulo, e outra no Rio Grande do Sul. Em 
ambos os casos, uma crise levou à criação de 
oportunidades que hoje dão condições justas 
de trabalho a pequenos produtores. Geram 
emprego, renda e movimentam a economia 
local. Com a consolidação do Comércio Justo, 
histórias como essas podem se tornar cada 
vez mais comuns.

Cooércaju,  Apismel e Rede Abelha - no ar 
em 23 de abril.
Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. O 
programa mostra exemplos de como a união e 
a articulação de pequenos produtores faz a 
diferença na hora de acessar mercados. As 
experiências de mercados alternativos, como 
dos apicultores e produtores de caju, 
propiciam o aprendizado comercial. Os 
pequenos produtores formam associações e 
cooperativas e estas formam redes que, por 
sua vez, se unem a outras redes, como uma 
grande colméia. Com isso, todos ganham 
força e conseguem negociar condições 
melhores de comércio e conquistar mercados 
abrangentes.

Rede Ecovida e Rede Xique Xique - no ar em 
30 de abril.
O programa mostra duas redes que atuam de 
acordo com os princípios do Comércio Justo: 
a Rede Ecovida, no Rio Grande o Sul, e a Rede 
Xique Xique, no Rio Grande do Norte. As 
parcerias entre diversas associações e a 
promoção do contato direto entre quem produz 
e quem consome mostra que é possível 
garantir a qualidade da produção, respeitar o 
meio ambiente e ter condições justas de 
trabalho, comercialização e geração de renda. 
Nos dois casos, a união de vários pequenos 
produtores se multiplica na força das redes.



Sebrae:
Presidente do Conselho Deliberativo: 
Armando de Queiroz Monteiro Neto
Diretor-presidente do Sebrae Nacional: 
Paulo Tarciso Okamotto
Diretor Técnico do Sebrae Nacional: 
Luiz Carlos Barboza
Diretor de Administração e Finanças do Sebrae 
Nacional: César Acosta Rech
Gerente da Unidade de Acesso a Mercados: 
Raissa Rossiter
Gerente da Unidade de Capacitação 
Empresarial: Mirela Malvestiti
Coordenação: Louise Alves Machado
Equipe Técnica: Alessandra Cunha Souza 
(Sebrae/NA), Fabíola Zerbini (FACES do Brasil), 
Jaqueline dos Santos Garcia (Sebrae/RJ) 
e Marta Torezam (Sebrae/MT)
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Programa De Volta para Casa, Vidas à Sombra 
e Infância Refugiada

  
Cooafap,  Cooapapi e Justa Trama - no ar 
em 7 de maio.
O programa percorre várias regiões do Brasil para 
mostrar diversas experiências de trabalhadores que 
se associam em redes para acessar mercados. No 
Rio Grande do Norte, a experiência de duas 
cooperativas da cidade de Apodi. Na cadeia 
produtiva do algodão agroecológico, a Justa Trama 
se forma no Ceará, passa pelo interior paulista, 
pela Grande São Paulo e desemboca em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. As grifes Tudo Bom e 
Veja embarcam produtos brasileiros do Comércio 
Justo para Paris e acessam o mercado europeu. 
Tudo de forma sustentável. 

Consultoria:
Johann Schneider é especialista em marketing 
estratégico e internacional e em acesso a 
mercados. Possui mais de 18 anos de experiência 
em marketing estratégico e internacional, com 
trabalhos realizados na Europa, Estados Unidos e 
África, pesquisas de mercado e missões 
internacionais. É consultor da Organização Mundial 
de Comércio (OMC/Unctad).

Ficha técnica
Produção executiva: Gil Ribeiro
Direção: Luciane Teófilo
Roteiro: Navigators
Coordenação de produção: Márcia Vinci
Direção de produção: Alessandra Casado
Coordenação de pesquisa: Stela Grisotti
Assistente de direção: Pedro Gorski
Direção de fotografia: Dado Carlin
Produção: Tadeu Sampaio
Edição: Pablo Salvador Candia Gallardo
Trilha original / mixagem : A voz do Brasil
Produtora realizadora: Radar TV Mixer

Canal Futura:
Coordenação de programa: 
Cristina Carvalho
Produtores assistentes: 
Luciana Souza 
e Vinícius Dias
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia e Renata Couto
Supervisão artística: 
João Alegria
Produção executiva: 
Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: 
Lúcia Araújo
Supervisão geral: 
Hugo Barreto

De Volta para Casa
O documentário De Volta para Casa 
acompanha a viagem de Vinisa, jovem 
refugiada que está voltando para o seu 
país, o Burundi, após o conflito militar. 
O filme mostra sua vida no campo e 
sua expectativa pelo reencontro com 
os pais no país de origem.
Duração: 26 minutos

Vidas à Sombra
Vidas à Sombra trata da necessidade que os 
idosos refugiados têm de receber cuidados 
especiais. Pessoas que produziram muito na 
juventude, e que possuem muitos conhecimentos, 
são abandonadas e vivem em péssimas 
condições. O vídeo chama a atenção para uma 
realidade que, apesar de muito comum, tem sido 
ignorada pelas gerações mais novas.
Duração: 15 minutos

Infância Refugiada
Infância Refugiada mostra a visão de algumas 
crianças sobre sua condição de refugiado. Elas 
contam quais dificuldades tiveram que enfrentar e 
como foi sua adaptação em um país estrangeiro. 

      
      

        
        

       
      

      
       

     
    

       
      
      

 

  
   

 
 

  

    
                                                                                                                                                                               
         

   
      

      
        
       

       
       

       
     

       
      

        
      

       
      

      
       
      

     

        

      
       

        

Apesar da maturidade que adquirem em 
situações como essas, ainda assim 
essas crianças preservam parte de sua 
inocência e de seus sonhos. 
Duração: 8 minutos

Tema: direitos humanos; vídeos e 
documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 19 de junho
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Acnur
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Programa

       
  

Diário de Bordo
         

   
        

      
        
        

       
       

        
        

           
      

        
    

      
       
        

      
       

      
      

  

 
   

  
 

    
    

    
    

    
  

    
        

    

 
   

 
  

  
  

   
    

  
 

  
 
   

  
  

 
  

 

   
      

      
       

       
        

     
     

  

  
        
      

      
      

      
        

        
    
  

 
       
       

       
        

Dentre as diversas ações do projeto 
Educação nos Trilhos está a produção 
da série Diário de Bordo. O programa tem 
o objetivo de mostrar ao público em geral 
como funciona o projeto: as cidades onde 
atua; as atividades de mobilização nas 
Estações Conhecimento e a bordo dos 
trens; a produção e a exibição da 
programação do Teletrem; e o 
relacionamento com as comunidades 
no entorno das ferrovias. A atriz capixaba 
Elisa Lucinda e a cantora paraense 
Fafá de Belém narram os episódios 
desta série.

Tema: cultura regional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: liberado
Parceiro: Fundação Vale

Sinopses por episódio (6 min):
                                                                                                                                                                               
6 anos de Educação nos Trilhos - no ar 
em 1 de agosto.
O episódio é uma retrospectiva do 
programa Educação nos Trilhos, desde o 
início do projeto, em 2001, na Estrada de 
Ferro Carajás. Diário de Bordo fala sobre 
as conquistas dessa jornada e a expansão 
para a Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Mobilização no trem / Teletrem EFVM - 
no ar em 8 de agosto.
O Educação nos Trilhos dá mais um 
passo: mobilizações a bordo do trem. 
A iniciativa já é sucesso no trem de 
passageiros da ferrovia de Carajás e 
segue o mesmo caminho na EFVM, que 
ganha reforço com o lançamento do 
Teletrem. O episódio mostra todo o 
processo de reforma dos trens e a 
tecnologia utilizada para que o público 
assista a uma exibição de qualidade.

Trabalho escravo - no ar em 15 de 
agosto.
Trabalho escravo: um problema social que 
está mais próximo do que muita gente 
imagina. O Maranhão e o Pará estão entre 

      
     

      
     
  

     

   
 

     
  

 

os quatros estados com o maior índice de 
ocorrência. Para combatê-lo, a informação é 
imprescindível. O Educação nos Trilhos 
desenvolve, ao longo do ano, ações em 
parceria com a OIT sobre o tema.

Lançamento da Estação Conhecimento de 
Tumiritinga e Conselheiro Pena - MG - no ar 
em 22 de agosto.
Um pouco sobre a história do povo dessas duas 
cidades mineiras, que vivem a experiência da 
chegada do programa Educação nos Trilhos e da 
inauguração de suas estações de trem de 
passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

Lançamento da Estação Conhecimento 
de Flexal - ES - no ar em 29 de agosto.
Flexal é um bairro de Cariacica, na grande 
Vitória, Espírito Santo, que inaugura uma 
estação de trem de passageiros junto com 
o Educação nos Trilhos. No episódio, um 
pouco mais sobre o bairro de trabalhadores 
e de artistas.

Lançamento da Estação de Itabira  MG - no ar 
em 5 de setembro.
Itabira é a cidade onde nasceu o poeta Carlos 
Drummond de Andrade. A chegada do programa 
à estação de trem de passageiros mexe com a 
vida da população e traz mais um espaço de 
diálogo ao dia-a-dia de todos.

Lançamento da Estação de Resplendor - MG - 
no ar em 12 de setembro.
Dizem que a cidade de Resplendor tem esse 
nome devido a uma grande pedra que 
resplandecia nas águas do Rio Doce. Essa é 
uma das versões contadas pelos moradores 
para apresentar a cidade que teve o lançamento 
do Educação nos Trilhos por lá.

Intercâmbio (EFC) - no ar em 19 de setembro.
Os mobilizadores da Estrada de Ferro Carajás 
que realizam as atividades nas Estações 
Conhecimento acabam descobrindo que viajar é 
compartilhar conhecimento. Eles trocam 
experiências ao visitar outras cidades, 
conhecem novos lugares e pessoas, agregam 
informações e experiências ao trabalho 
desenvolvido nas ações do programa.

Intercâmbio (EFVM) - no ar 
em 26 de setembro.
Os mobilizadores da Estrada de Estrada de 
Ferro Vitória a Minas que realizam as 
atividades nas Estações Conhecimento 
acabam descobrindo que viajar é compartilhar 
conhecimento. Eles trocam experiências ao 
visitar outras cidades, conhecem novos 
lugares e pessoas, agregam informações e 
experiências ao trabalho desenvolvido nas 
ações do programa.

Afrodescendência - no ar em 3 de outubro.
Heróis da nossa cultura, heróis com a cara de 
nosso povo, heróis de origem africana que 
ajudaram a formar a história do Brasil, mas 
que, muitas vezes, as pessoas não conhecem. 
O episódio mostra como ações de mobilização 
do programa trabalham a cultura afro como 
parte da nossa história e da nossa gente.

Ficha técnica
Direção: Darcy Burger
Roteiro: Zé Dassilva 
Direção de fotografia: André Pamplona
Coordenação de produção: Cristiani Bressan
Trilha sonora: Ricardo Imperatore
Edição: Luiz Carlos Machado Ávilla
Produtora realizadora: Bravo Produções

Canal Futura
Coordenação de programa: Lúcia Morgado
Produtores assistentes: Julia Düppré 
e Janaína Padilha
Estagiária: Tainara Ferreira

Selo
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Programa Documentários de Bairros

Série de documentários que mostram as 
particulares, curiosidades, personagens e o dia-a-
dia de bairros da cidade de São Paulo.

Temas: cultura regional; história; vídeos e 
documentários 
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Parceiro e distribuição: Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo

Sinopses por episódio (30 min):

Capão Redondo escrevendo nossa história - no 
ar em 16 de novembro.
Capão Redondo, periferia de São Paulo: 
mais de um milhão de pessoas. O documentário 
Capão Redondo mostra a trajetória deste bairro, 
que começou em Santo Amaro e se transformou 
num dos mais populosos de São Paulo. História, 
poesia, literatura, direitos humanos, movimento 
operário, ditadura militar, mutirão de moradia, 
quilombos, hip hop e cordel são os ingredientes 
deste documentário, que conta a trajetória de 
luta deste bairro formado por imigrantes 
europeus e migrantes nordestinos: pessoas 
que olham o passado e agem no presente 
para construir o futuro. 

Direção: Camilo Tavares
Música: Samba da Vela e Z´Africa Brasil

Capela do Socorro: o balneário de São Paulo -no 
ar em 23 de novembro.
A história da região é contada a partir da 
construção da represa de Guarapiranga, em 1906. 
Outrora pertencente ao então município de Santo 
Amaro e região pantanosa, Capela do Socorro é 
hoje banhada pela represa de Guarapiranga, onde 
ocorre a prática de esportes náuticos.

Direção: Pedro Gorski
Roteiro: Michel Gorski, Monica Musatti 
Cytrynowicz, Pedro Gorski e Roney Cytrynowicz
Produção: Chica Mendonça, Pedro Gorski, 
Monica Musatti Cytrynowicz e Michel Gorski
Fotografia: Pedro Eliezer
Montagem: Amauri Moreira
Trilha sonora: Benjamin Taubkin
Som: René Brasil, Eduardo Hamerschlak 
e Daniel Pompeu

Uma cidade chamada Tiradentes - no ar em 
30 de novembro.
A partir da década de 1970, o poder público 
começa a adquirir glebas de terra no extremo 
leste da cidade de São Paulo, a 46 km do 
Centro, numa área rural conhecida como 
Fazenda Santa Etelvina, exclusivamente para 
construção de casas populares. Hoje, Cidade 
Tiradentes é o maior complexo de conjuntos 
habitacionais da América Latina. Uma Cidade 
chamada Tiradentes conta a história deste 
múltiplo distrito, discutindo problemas com 
seus moradores e revelando sonhos para o 
futuro deste bairro, que é uma cidade. 

Produção: Terra Firme Digital
Direção, produção executiva e direção 
musical: Lilian Solá Santiago
Roteiro: Lilian Solá Santiago e Priscila 
Nicolielo
Fotografia: Eduardo Marron
Som: Guilherme César
Urbanista responsável: Beatriz Tone

Brasilândia: uma cidade dentro de um 
bairro - no ar em 7 de dezembro.
O filme relata o nascimento do bairro 
Brasilândia, seu crescimento e seus valores. 
A Vila Brasilândia surgiu em 1947 e passou a 
ser distrito em 1964. No princípio, eram 
chácaras ocupadas por japoneses, italianos, 
portugueses, espanhóis e húngaros. Com 
seus 247 mil habitantes, o distrito não possui 
banco nem hospital.

Direção, argumento e produção: Daniel Solá 
Santiago
Roteiro: Daniel Solá Santiago e Ana Saggese
Pesquisa e artes: Cecília Machado
Direção de fotografia e operador de câmera: 
Raul Régis
Som direto: Kira Pereira
Edição: Alexandre Martins
Computação gráfica e direção de arte: 
Sofia Costa Pinto
Orientadora em arquitetura e urbanismo: 
Neide Juncal
Assistente de direção e produção: 
Marina Anauate
Assistente de produção: 
Rogério Ferreira Rosa
Edição de som: Alexandre Guerra 

e Daniel Turini
Mixagem: Rafael Benvenuti

Freguesia do Ó: cenas de um bairro, 
história de uma cidade - no ar em 
14 de dezembro.
Crianças e jovens passeiam com câmeras 
fotográficas pelas ruas da Freguesia do Ó, 
um dos bairros mais antigos da cidade de 
São Paulo. Portando fotografias antigas dos 
lugares, eles se dão conta das 
transformações na paisagem. Enquanto 
olham e descobrem estas imagens, alguns 
hábitos e costumes atuais da vizinhança 
revelam fatores históricos na formação do 
espaço social que remontam a mais de 
400 anos de história do bairro e da cidade. 

Direção: Andre Costa 
Assistente de direção: Renata Ribeiro
Direção de fotografia: Matias Lancetti
Coordenadora de produção: Gal Buitoni
Coordenadora de pesquisa: Luanda 
Baldijão
Produtor executivo: Danilo Concílio 
Som direto: Silvio Cordeiro
Assistente de fotografia: Edson Camillo 
Zanetti
Motorista: Wagner Tadeu Fratti
Edição: Andre Costa e Danilo Concilio
Pós-produção: Matias Lancetti
Trilha sonora original: Rogério Rochlitz
Mixagem de som: Márcio Nigro

Partido Mooca - no ar em 21 de 
dezembro.
Partido Mooca é um documentário sobre 
um dos bairros mais tradicionais de São 
Paulo. Através de materiais de arquivo, 
imagens e relatos apaixonados, o filme 
busca reconstruir o amor dos moradores 
por seu bairro. O sotaque peculiar, a 
torcida fanática do Juventus, as festas 
comunitárias e os personagens típicos 
formam o mosaico de um dos bairros que 
mais representam a “paulistanidade”. No 
filme, os moradores são convidados a 
mostrar fotos de momentos e de sua 
história de vida, reconstruindo a história da 
Mooca através dos olhos de seus 
moradores.
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Direção: Jurandir Muller
Roteiro: Jurandir Muller e Marcelo Caetano
Fotografia: Julio Taubkin
Produção: Evelyn Margareth, Lorena Delia e 
Pedro Marques
Som: Patrício Salgado
Edição: Letícia Capanema e Patrício Salgado
Especialistas: Flavia Aidar e Guilherme Wisnik
Produtora realizadora: Paleoteve Marketing 
Produções

Itaim Paulista: Histórias da Pedra Pequena - 
no ar em 4 de janeiro de 2008.
Histórias da Pedra Pequena é um 
documentário histórico sobre o Itaim Paulista, 
bairro situado no extremo leste de São Paulo. 
Periferia esquecida até os anos 70, o Itaim 
Paulista entra em cena com os mutirões 
solidários, com os movimentos populares 
pelas creches, pela saúde, pela moradia, as 
lutas pelas escolas, pela água, pela luz, pelo 
transporte, pela emancipação. Da necessidade 
dos moradores cresce a solidariedade, o 
trabalho voluntário, a consciência coletiva de 
que não basta estar só no mundo, no bairro, 
na cidade. A união dos moradores muda o 
bairro. O tempo muda o lugar. Mas a memória 
sobre as coisas vividas é recuperada nos 
depoimentos de quem fez a história. E para 
que essa história desperte o interesse das 
novas gerações, Histórias da Pedra Pequena é 
um documentário com jeito de gincana.

Direção: Valdir Boffetti
Historiadora: Maria Isabel Schulz Pimentel
Imagens e edição: Goswin Jürchem
Produção: Carol Sak e Rafael Mendes

Vila Prudente - no ar em 11 de janeiro de 
2008.
A história da Vila fundada pelos italianos. A 
forte presença do leste europeu, seu início
industrial e a decadência nas últimas décadas. 
Através de antigas lendas, do cotidiano de 
seus moradores, aos passos de dança 
ucraniana, o filme resgata a importância de 
Vila Prudente para a cidade.

Direção e roteiro: Alexandre Carvalho
Fotografia: Cauê Ueda
Produção: Fernanda Frasca, Cauê Ueda e 
Hugo Kenzo

Som: Vinícius Casimiro e Cláudio Ferreira
Montagem: Nancy Korim
Música original: Kalau
Especialista: Lila Dantas
Produtora realizadora: Tamago Produções

Bom Retiro é o Mundo - no ar em 18 de 
janeiro de 2008.
Criado no final do século 19, o bairro foi um 
abrigo para estrangeiros que se 
estabeleceram em São Paulo. 
Transformando-se em um pólo econômico 
dos mais importantes, destaca-se na 
produção de artigos de vestuários, iniciada 
pelos imigrantes judeus.

Direção: André Klotzel
Roteiro: André Klotzel e José Roberto 
Torero
Pesquisa urbanística: Sarah Feldman
Fotografia: Carlos Ebert, ABC
Montagem: Selma Perez
Produção: Cristina Abi
Música: Mario Manga
Narração: Marco Ricca
Produtora realizadora: Brás Filmes

Vila Matilde: Zona Leste somos nós - no 
ar em 1 de fevereiro de 2008.
Vila Matilde: Zona Leste somos nós traz 
lembranças e sentimentos. Durante as 
gravações, o cineasta registrou seu 
reencontro com parentes e velhos amigos, 
que deram seu depoimento em 
homenagem ao bairro. O documentário 
frisa, dentre outras coisas, a transformação 
do bairro rural em um cenário operário 
de hoje.

Direção: Ricardo Elias
Roteiro: Flávia Guerra
Produção: Assunção Hernandes, 
Fernando Andrade e Farid Tavares
Fotografia: Jay Yamashita
Música: Fernando Forni
Som: Samuel Braga
Montagem: Willem Dias
Especialista: João Pizysieznig Filho
Produtora realizadora: Raiz Produções

Vila Barreto - no ar em 08 de fevereiro 
de 2008
A pedido de uma professora, três alunos de 
Pirituba saem em busca da história da 
região. Passam a freqüentar bibliotecas, 
lêem livros, visitam acervos de fotos e 
documentos. Mas é no contato com seus 
familiares e com a comunidade que 
percebem mais nitidamente como eles 
próprios fazem parte desta história. 

Direção: Eduardo Kishimoto
Produção: Giuliano Tourino e Eliane Ferreira
Roteiro: Daniel Chaia
Som: Kira Pereira
Especialistas: Zilda Márcia Gricoli Iocoi, 
Regina Prosperi Meyer e Maria Isabel 
Schulz Pimentel
Produtora realizadora: Muiraquitã Filmes
Perdizes, Gol e Letras - no ar em 15 de 
fevereiro de 2008.
Uma viagem sentimental pelos locais onde 
a bola corria e uma herança que se perdeu 
no tempo. Hoje, o bairro é um pólo de 
concentração de setores da classe média 
urbana paulista.

Direção: Rudi Bohn
Roteiro: Artur Citrim
Especialista: Stella Grisotti e Ilka Hempfing
Edição: Gustavo Mello
Produção: Cristina Abi
Fotografia: Carlos Ebert
Som: Gustavo Nascimento

Jardim Felicidade - no ar em 22 de 
fevereiro de 2008.
O Jardim Felicidade é um típico bairro 
paulistano periférico da zona norte, 
estruturado nos anos 90 a partir de 
ocupações de terra por população 
empobrecida e demandas de serviços 
sobre o poder público. Este programa 
traz ainda o olhar de crianças e 
adolescentes que participaram da oficina 
de produção de documentário em uma 
escola municipal da região.

Direção: Alberto de La Pena e Eduardo 
Ramos
Produção: Maristela Grossi
Fotografia: Vadico Oliveira
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Brás, sotaques e desmemórias - no ar 
em 29 de fevereiro de 2008.
Brás: sotaques e desmemórias é uma 
adaptação da obra homônima do jornalista 
Lourenço Diaféria, nascido e criado no Brás. O 
filme adota o ponto de vista de quem cresceu 
no bairro, somado a uma extensa pesquisa 
visual e de conteúdo. 
A abordagem, que já consta no livro, procura 
contar a história do Brás de uma forma 
abrangente, que transcende sua geografia atual, 
abarca outras questões e outros pontos da 
cidade. Apresenta uma visão integrada do 
contexto urbano, social e econômico do qual o 
bairro faz parte, 
ao longo da própria história da cidade 
de São Paulo.

Roteiro e direção: Marta Nehring
Coordenação geral: Cláudio Kahns
Fotografia: Rodrigo Menck
Produção: Isa Castro e Thaís Canjani
Narração: Julio Calasso
Som direto: Alfredo Guerra
Montagem: Fernanda Leite
Animação: Tomas Malvicino
Trilha original: Luís Fernando Rovai
Mixagem: Marcio Nigro
Especilistas: Renato Martins e Rodrigo Bonciani
Produtora realizadora: Brasil 1500

Vila Madalena: uma história e seus atores 
- no ar em 14 de março de 2008.
Documentário educacional para crianças do 
Ensino Médio e Fundamental, que conta a 
história do bairro da Vila Madalena através de 
seus moradores.

Direção: Ana Luiza Penna
Co-direção: Dénio Maués
Fotografia: Carlos Firmino
Som: Lia Camargo e Tide Borges
Produção: Hermano Penna
Montagem: Beto Matuck
Animação: Adams Carvalho
Música original: Pedro Penna
Especialista: Sidney Piochi
Produtora realizadora: Luz XXI Produções

Perus, o bairro que construiu o Brasil - no 
ar em 21 de março de 2008.
Perus, o bairro que construiu o Brasil revela 
esse canto da cidade que foi o berço do 
movimento sindical brasileiro. Ali ocorreu a 
mais longa greve - quase oito anos - de 
trabalhadores. Em Perus foi realizada a 
primeira manifestação ambientalista do país. 
Até a década de 1960, a fábrica Portland-
Perus produziu quase todo o cimento usado 
para construir os edifícios de São Paulo e 
cidades inteiras, como Brasília. Nos anos 90, 
foi aberta a Vala de Perus, onde foram 

enterradas clandestinamente mais de mil 
ossadas. Hoje, o bairro se orgulha de 
possuir o Parque Anhanguera, a maior área 
verde do município, e luta contra o Lixão 
de Perus, um dos maiores depósitos de 
lixo do país.

Direção e roteiro: Fausto Fass
Produção: Maninha Barcellos
Fotografia: Wlacira Lisboa
Locução: Nelson Gomes
Edição: Duda Mack
Especialista: Maria Sampaio Bonafé
Produtora realizadora: GW Produções

Memórias de um bairro: Jardim São 
Paulo - no ar em 28 de março de 2008.
Dirigido por Luiz Adelmo, o vídeo 
acompanha a menina Ciça naquilo que, 
para ela, é uma difícil tarefa escolar: 
pesquisar a história de seu bairro, no caso 
o Jardim São Paulo. Com a ajuda de seu 
avô, ela descobre que a história pode ser 
entendida de maneira simples e agradável, 
a partir das pessoas e dos lugares que 
conhecemos diariamente. Relacionando os 
fatos e entendendo sua importância, a 
história se constrói diante de nossos olhos, 
da maneira mais natural possível.

Roteiro e direção: Luiz Adelmo
Produção e montagem: 
Nathalia Safranov Rabczuk
Fotografia: Alziro Barbosa
Som: Daniel Sasso, Nathalia Safranov 
Rabczuk, Luiz Adelmo e Armando Torres Jr.
Música: Mário Manga
Especialista: José Augusto Carvalho 
dos Santos
Produtora realizadora: Grug Filmes

Na trilha de São Miguel - no ar 
em 11 de abril de 2008.
Três crianças buscam conhecer o 
bairro em que vivem. Por meio desse olhar 
poético é mostrado o tradicional bairro 
paulistano.

Produtora realizadora: Coala Filmes

Higienópolis: um recorte do mundo - no 
ar em 18 de abril de 2008.
Para contar a história de uma das 
vizinhanças mais ricas e elegantes de São 
Paulo, Michiles escolheu falar da 
arquitetura local. Higienópolis, um recorte 
do mundo, é apresentado pelo ator e 
diretor de teatro Cacá Rosset e tem 
depoimentos de moradores ilustres do 
bairro, como o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, a atriz Denise Fraga e o 
rabino Henry Sobel.
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Direção, pesquisa e edição: Aurélio Michiles
Roteiro e produção executiva: Júlio Rodrigues
Fotografia: Marcelo Monteiro
Edição: Marcelo Henrique de Souza
Áudio: Danilo Mantovani
Produção: Joyce Abram
Especialista: Carlos Lemos 
Produtora realizadora: JCR Produções

Maria e Guilherme: história de duas vilas - 
no ar em 25 de abril de 2008.
O documentário capta as transformações da 
Vila Maria através de relatos de seus 
moradores. São histórias da casa e da rua, do 
privado e do público. Os protagonistas são os 
membros da velha guarda da Escola de Samba 
Unidos de Vila Maria: um carteiro, um 
mecânico e uma dona de casa. No cerne do 
filme está a idéia das associações 
comunitárias como meio de constituição da 
identidade de um bairro.

Direção: Kiko Goifman
Roteiro: Claudia Priscilla e Kiko Goifman
Fotografia: Julio Taubkin
Produção: Evelyn Cordeiro e Lorena Delia
Som: Patrício Salgado
Edição: Letícia Capanema, Patrício Salgado e 
Pedro Marques
Música: Dj Patroniq
Especialistas: Flavia Aidar e Guilherme Wisnik
Produtora realizadora: Paleoteve Marketing 
Produções

A cidade que nasce na Luz - no ar em 9 de 
maio de 2008.
Um grupo de pessoas jovens viaja dentro do 
mesmo vagão de metrô: dois amigos e uma 
amiga, compositores de hip hop, um casal de 
irmãos músicos clássicos que levam seus 
instrumentos e um pintor. No fim do 
documentário, todos se encontram novamente 
na Estação da Luz.

Direção e roteiro: Vinícius Mainardi
Produção: Fernando Andrade e Rubens Xavier
Fotografia e montagem: Fernando Andrade
Som: Edgar Silva e Shen Ribeiro
Especialista: Alessandra Esteves
Produtora realizadora: Andrade Produções

Campos Elíseos - no ar em 16 de maio de 
2008.
Campos Elíseos estava destinado a ser um 
bairro sofisticado, chique, e a abrigar as 
mansões dos ricos plantadores de café da 
época. Por isso situava-se estrategicamente 
perto das estações ferroviárias que conduziam 
os carregamentos de café. O documentário 
mostra a decadência e o renascimento do 
bairro.

Direção: Flavio Frederico

Roteiro: Mariana Pamplona
Fotografia: Carlos André Zalasik
Produção: Daniel Caldeira e Flavio Frederico
Narração: Mariana Pamplona
Trilha sonora: Mário Manga e Beto Villares
Montagem: Flavio Frederico
Especialista Antonio Carlos Barosi
Produtora realizadora: Kinoscópio 
Produções

Pacaembu - Terras alagadas - no ar em 
23 de maio de 2008.
Documentário sobre o bairro que teve sua 
urbanização e loteamento iniciados pela 
inglesa Cia. City, no início dos anos 20. O 
filme mostra entrevistas, depoimentos e 
arquivos de personalidades que se 
envolveram com o bairro.

Direção e roteiro: Ari Candido Fernandes
Especialistas: Carlos Alberto Dória 
e Rita de Lucca
Edição: Mateus Ribeiro
Animação: Sérgio Galhardi
Som: Nicodemus de Ranesse
Trilha sonora: Ari Candido Fernandes, 
Mateus Ribeiro, Ric de Oliveira e Marcos 
Delduque
Produção: Jusssara Pinto e Luli Hunt
Apresentação: Kadu Fabretti 
Produtora realizadora: Empório Produções

Jabaquara - no ar em 13 de junho de 
2008.
Por meio de depoimentos e material de 
arquivo, o documentário mostra as 
mudanças no bairro do Jabaquara, 
causadas pela rápida urbanização após a 
construção do aeroporto de Congonhas, da 
rodoviária que liga São Paulo ao litoral 
paulista e da primeira linha de metrô da 
cidade. O filme utiliza o método coletor de 
imagens para contar a história do bairro, 
através das fotos e imagens em movimento 
e desvenda os contrastes da região e toda 
sua heterogeneidade.

Direção: Francisco Cesar Filho

Liberdade - no ar em 20 de junho de 2008.
Num mesmo espaço, do outro lado do 
mundo, convivem japoneses, coreanos e 
chineses, que aqui chegaram para construir 
ou reconstruir suas vidas. Como esses 

imigrantes transformaram São Paulo e como 
São Paulo os transformou? O documentário 
Liberdade apresenta a trajetória desse 
peculiar bairro paulistano por meio da história 
de diferentes personagens, que viveram ou 
ainda vivem no local desde a sua formação.

Direção: Maurício Osaki e Mirian Ou
Produção: Sara Silveira e Gustavo Toledo
Fotografia: Pierre de Kerchove
Som: Vinicius Casimiro, Nathalia Rabczuk 
e Luiz Adelmo
Montagem: Sílvia Hayashi e Maurício Osaki
Música original: Michelle Agnes
Animação: Adams Carvalho
Especialista: Prof. Koichi Mori 
Produtora realizadora: Dezenove som 
e imagens

Estadão (SP) 22/05
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Em 2007 o Geração Futura completou 
5 anos de existência. Durante esse período 
contabilizamos 350 jovens participantes 
das diversas atividades desenvolvidas 
pelo projeto.

Foram 10 oficinas realizadas para jovens 
do Ensino Médio, 2 para estudantes das 
Universidades Parceiras do canal e 4 
oficinas itinerantes em 4 estados diferentes. 
Também participamos de capacitações dos 
projetos Revelando os Brasis, Cuidando do 
Futuro, Geração Beleza, Jovens Urbanos, 

Nesses cinco anos, produzimos 
125 peças audiovisuais, colaborando com 
aproximadamente 5 horas de programação 
para o Canal Futura. Participamos de quase 
40 fóruns, seminários e mostras de vídeo 
nacionais e internacionais, onde os 
interprograma foram exibidos e a 
metodologia do projeto foi discutida.

De todos os jovens que já participaram de 
atividades do Geração Futura desde 2003, 
mantemos contato com aproximadamente 
75% deles. E desse total, quase 60% 
continuam trabalhando e estudando a área 
audiovisual: fazendo faculdade, estágios, 
outros cursos, prestando serviço em 
produtoras e até mesmo no Canal Futura. 
Além de incontáveis prestadores de serviço, 
a Fundação Roberto Marinho tem hoje 
4 funcionários e 4 estagiários que 
participaram do Geração Futura.

Em 2007 o Geração Futura realizou 
as seguintes ações:

Oficinas 9 e 10
Com um total de 33 participantes, 
de 9 estados brasileiros, os jovens 
produziram 6 interprogramas com 
2 minutos de duração cada. Os temas 
abordados foram: Primeiras Vezes; Morro 
da Urca; Janelas; 10 Segundos na TV; 
Corpo São, Mente Sã; e O que é Normal?.

Através dos jovens dessas oficinas 
mantivemos a parceria com a Fundação 
Liberato, de Novo Hamburgo, com o 
Colégio de Aplicação da Uerj e com a 
Faetec; recebemos 4 jovens indicado pelo 
Programa Jovens Urbanos, comandado pelo 
Cenpec e pelo Itaú Social; e conhecemos os 
projetos “Olho da Rua”, no Espírito Santo, 
“Cine Guandu”, na Baixada Fluminense,  o 
“Ponto de Cultura Ação Cultural” no Rio 
Grande do Sul.
Os participantes das oficinas acabam se 

Geração Futura completa 
cinco anos de estrada Tatiana Azevedo, líder do projeto Geração Futura 

tornando “nós” em uma rede de projetos 
e instituições, que se encontram através 
desses jovens e formam parcerias de 
produção audiovisual, conteúdo e 
metodologias de trabalho e ensino.

Universidades Parceiras 2007
A oficina dirigida a estudantes de 
comunicação social tem duas semanas 
de duração, e a produção dos 
interprogramas acontece nas cidades de 
origem das Universidades parceiras do 
Canal. Em 2007 tivemos a participação 
de 28 estudantes, representantes de 15 
instituições de ensino superior. Cada 
universidade produziu um interprograma, 
com até 3 minutos de duração, para ser 
veiculado na programação do Canal Futura.

Como 2007 foi o ano dos Jogos Pan-
Americanos no Rio de Janeiro, o tema da 
série produzida pelos jovens universitários 
foi o esporte como ação de inclusão social. 
Foi dado aos estudantes o desafio de 
realizarem peças audiovisuais que não 
tivessem um formato jornalístico, que não 
seguissem o padrão usado normalmente em 
matérias esportivas.

O resultado superou as expectativas, e os 
interprogramas estrearam no Futura no dia 
das primeiras competições pan-americanas.

Cuidando do Futuro
O projeto existe desde 2005 e é uma 
parceria do Futura com a Fundação 
Bradesco. Nele os alunos das escolas 
pesquisam temas pré-estabelecidos e 
criam projetos de ação social utilizando o 
conteúdo estudado. Já foram realizados 
programas de reciclagem, feiras de saúde e 
exposições fotográficas e alguns vídeos.
Com o objetivo de incentivar a produção de 
peças audiovisuais nas escolas da Fundação 
Bradesco, realizamos uma oficina para 15 
alunos, representantes de 5 escolas-pólo. 
O curso teve 10 dias de duração e gerou a 
produção de 2 videoclipes e 1 vídeo de 
making of, como registro dos dias que os 
alunos estiveram no Rio de Janeiro.

A oficina foi ministrada por 2 jovens que 
já participaram das oficinas do Geração 
Futura para estudantes de Ensino Médio. 
Adriana Carneiro e Emanuel de Jesus 
participaram, respectivamente, das oficinas 
3 e 4, e hoje continuam estudando e 
trabalhando com produção audiovisual. 
Adriana ficou encarregada de falar e fazer 
dinâmicas sobre produção e roteiro. 

Manu discutiu fotografia e direção com 
os alunos da Fundação Bradesco.

Maranhão na Tela
O Maranhão na Tela ocorreu em São 
Luis do Maranhão em dezembro de 
2007. Faziam parte de sua programação 
três eventos distintos: o 1º Fórum 
Maranhense de Produção Audiovisual, o 
Festival Tambores de Cinema e Vídeo e 
a Oficina de Produção Audiovisual 
Geração Futura.

A oficina teve a participação de 25 
jovens maranhenses, sendo 10 da capital 
e 15 de cidades da Baixada Maranhense. 
Esses jovens fazem parte de projetos da 
ONG Formação e Agência de Notícias 
da Infância Matraca.

Telefones celulares, máquinas 
fotográficas digitais, programas de 
edição on-line, sites que exibem vídeos: 
a proposta foi disponibilizar ferramentas 
simples e de fácil acesso para os 25 
jovens participantes da oficina, e 
deixá-los registrar São Luis sob seus 
pontos de vista.

Além de pensarem e realizarem as 
produções, os jovens discutiram formas 
de dar visibilidade aos seus produtos e, 
consequentemente, à região onde vivem.

Em uma semana de oficina foram 
realizados 4 vídeos: “A noite de São 
Luis”, “Contraste social”, “Cultura 
Maranhense” e “O Indicador”. Os 
produtos foram exibidos na sessão de 
encerramento do Festival, com a 
presença de todos os jovens 
participantes e suas famílias. No evento, 
com um público de aproximadamente 
100 pessoas, os jovens guardaram a 
timidez e a insegurança, subiram ao 
palco e contaram, com detalhes, a 
experiência que lhes foi proporcionada.

Os números do Geração, mais do que 
contabilizar o que foi feito até hoje,  
traduzem tudo aquilo que trilhamos 
ao longo desses 05 anos e evidenciam 
as inúmeras redes de relacionamento 
criadas a partir da participação de cada 
jovem no projeto. Alem disso, apontam 
para novos desafios e oportunidades 
para o futuro, fazendo deste projeto 
um espaço de troca contínua e de 
concretização da missão do Futura.
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O que as comunidades brasileiras têm em 
comum? O programa Em Comum 2 visita a cidade 
de São Paulo, com as narradoras Maria da Penha 
e Joice Avancini, representantes do movimento 
de mulheres. Elas têm como objetivo mapear os 
espaços democráticos em que se discutem os 
direitos das mulheres, enquanto o apresentador 
Marcello Silva entrevista a população. O programa 
percorre a região central (ONG Geledés), as 
comunidades populares da região sul (ONG Casa 
do Zezinho) e o leste (CDHS/Cecovida/Cedeca) da 
cidade de São Paulo. Em Comum 2 apresenta um 
pouco da história de cada uma dessas 
comunidades, a opinião da população e o que elas 
têm, ou não, em comum.

Temas: direitos humanos; identidade cultural
Público-alvo: público adulto
Estréia: 2006
No ar em 29 de setembro

Programa

Programa

Em Comum 2

Expedição Floriano

Selos

Duração: 56 minutos
Licenciamento: não liberado
Parceiro: AfroReggae

Apresentador: Marcello Silva 
é integrante da banda AfroReggae.

Ficha técnica
Concepção e desenvolvimento: 
Marcio Motokane e José Júnior
Assistente de direção e edição: Dan Hassan
Roteiro: Larissa Machado
Direção de fotografia: Cristiano Wigger
Abertura: Diego Galluzzo e Stânio Soares
Equipe de produção: Alessandro Toller, 
André Libonati e Maria Cecília Moutinho
Som: Gabriela Cunha e Xuxa
Edição: Pablo Uranga
Trilha sonora: Dj Raffa Santoro
Agradecimento: Edifício Itália 

Equipe AfroReggae
Apresentador: Marcello Silva
Coordenador de produção: Chico Júnior
Pesquisa: Écio P. de Salles

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Márcio Motokane
Produtor assistente: Wallace Martins
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo:
Supervisão geral: Hugo Barreto

Uma equipe de pesquisadores, policiais militares florestais 
e "rafteiros" é convocada pelo Ibama para uma missão de 
reconhecimento, pesquisa e fiscalização no último rio 
intocado do sul do Brasil: o Rio Floriano, que nasce e 
deságua dentro do Parque Nacional do Iguaçu. No 
caminho, eles encontram lugares maravilhosos, enfrentam 
dificuldades de acesso, ataque de abelhas africanizadas, 
animais peçonhentos e até um confronto armado com o 
mais perigoso dos predadores: o próprio homem. Uma 
aventura inesquecível em um dos ecossistemas mais 
ameaçados do mundo: a mata atlântica.

Temas: ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em: 5 e 6 e junho
Duração: versões de 30 
e 52 minutos
Licenciamento: não liberado
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Um canal de TV que produz
com (e para) seu público

“Não basta abrir a janela 
Para ver os campos e o rio. 
Não é bastante não ser cego 
Para ver as árvores e as flores. 
É preciso também não ter filosofia nenhuma. 
Com filosofia não há árvores: há idéias apenas. (...)
Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora; 
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, 
Que nunca é o que se vê quando se abre a janela”.

Fernando Pessoa por Alberto Caeiro

Imprimir um novo olhar sobre o Brasil e experimentar novas formas 
de fazer televisão são um desafio constante para o Futura. Como 
coração pulsante deste canal e seu maior diferencial, a sua 
programação deve valorizar a produção de novos e distintos 
discursos - vindos de setores da população brasileira que muitas 
vezes foram invisibilizados em nossa sociedade  e colocar em pauta 
temas e causas relevantes da agenda nacional. Neste processo, cabe à 
equipe de Mobilização Comunitária do Canal Futura, enquanto 
interface presencial de instituições de referência em todo o Brasil, 
aprender junto com os saberes dos diferentes grupos locais, 
valorizando perspectivas diversas e variadas formas de ver o mundo. 

Construir o sentido de pertencimento nas redes com as quais 
dialogamos e valorizar a pluralidade nas suas ações não é uma tarefa 
simples. É preciso ampliar as ações, temas e perspectivas locais, 
afirmando o sentido público da atuação do Futura enquanto projeto 
social de comunicação.

No ano de 2007, alinhada com todas as áreas de produção do 
Futura, a Mobilização Comunitária experimentou diferentes 
modelos de interface com a programação. Além de contribuir com 
temas, abordagens e personagens para a realização dos programas e 
matérias jornalísticas, desenvolveu iniciativas de criação de 
programas junto a projetos locais ligados à produção audiovisual, 
estreitando a atuação com pontos de cultura, ONGs e instituições 
que atuam com jovens e comunidades. 

Parcerias como a estabelecida com o AfroReggae para a produção do 
documentário Em Comum, por exemplo, possibilitaram a ampliação 
da representação na mídia de causas e grupos de referência como o 
Géledes. Dialogando com diferentes setores da sociedade organizada, 
contribuímos amplamente nas pautas e abordagens do jornalismo, 
divulgamos eventos importantes na Agenda da programação e 
sugerimos personagens para programas como O Bom Jeitinho 
Brasileiro.
 
Entendemos que, para apoiar transformações sociais, o Futura 
precisa também transformar o seu modo de fazer televisão. E, neste 
sentido, ousamos nas formas de produção colaborativa, 
possibilitando que a nossa tela se transforme em um lugar de 
encontro de pessoas, sujeitos e grupos.  

Priscila Pereira, líder de projetos 
de mobilização comunitária

Com a TV Lumen e a ONG paranaense Casa da Videira, 
desenvolvemos o projeto Nós na Tela, que proporcionou 
uma oficina de vídeo para jovens da Vila Fanny, área 
metropolitana de Curitiba. Durante três meses, estes 
experimentaram diferentes formatos narrativos como 
videoclipes e videografismo e produziram um 
documentário a partir do tema “O mundo que 
queremos”, proposto pela Unicef  para o Dia 
Internacional da Criança no Rádio e na TV. Neste 
processo, além de estabelecer pontes de diálogos entre 
instituições de referência no estado e as universidades 
parceiras do Futura, produzimos um documentário de 
30 minutos que sintetiza o processo de formação e 
incorpora os trabalhos em vídeo realizados pelos 
adolescentes no processo de seu aprendizado da 
linguagem audiovisual.

Também baseada no tema proposto pela Unicef  para o 
Dia Internacional da Criança no Rádio e na TV, uma 
iniciativa criativa e inovadora proporcionou a livre 
interpretação de 27 jovens pertencentes a dez 
instituições de Manaus, Natal e Porto Alegre. Ao todo, a 
série Expresso de Celular contou com sete 
interprogramas, utilizando aparelhos celulares como 
câmeras a partir de oficinas realizadas pelos jovens do 
projeto Geração Futura nas diferentes localidades. 

Retratar a realidade das grandes periferias foi o desafio 
da série Crônicas Urbanas, projeto fruto de uma parceria 
entre o Canal Futura e as ONGs Observatório de 
Favelas, do Rio de Janeiro, a Gol de Letra, de São Paulo, 
e a Oficina de Imagem, de Belo Horizonte. Para a 
produção dos programas, que estão em fase de 
finalização, grupos jovens passaram por um processo de 
formação amplamente documentado, com oficinas de 
roteiros, produção, fotografia, entre outras modalidades, 
e foram convidados a produzir um curta-metragem, 
inspirados em temas amplos como “Memória”, 
“Comunicação” e “Amor”.  No programa, o processo de 
formação dos jovens é incorporado à narrativa, 
revelando seus desejos, angústias e uma cidade que se 
une nas expectativas juvenis. 

Resultado da soma de algumas expertises do canal, o 
Projeto Geração Beleza envolveu as atividades do 
Geração Futura, da Mobilização Comunitária e teve o 
Toda Beleza como norte de orientação temática e 
conceitual. Enriquecendo a formação dos grupos com os 
quais articulamos e agregando uma nova forma de 
produção ao Futura, capacitamos os líderes regionais de 
mobilização do Canal Futura para acompanhar a 
formação de 88 jovens e a produção conjunta da  série de 
16 interprogramas A Beleza do Meu Lugar, com grupos 
de referência de oito estados, de forma cooperativa. 
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O ponto de partida para as 
atividades foi a construção de um 
Censo estético realizado pelas 
equipes de Mobilização no final de 
2006: um mapeamento que 
documentou mais de 80 
personagens, ofícios e 
manifestações culturais e que serve 
como fonte para diversos 
programas do Futura. Um 
workshop com os educadores das 
23 instituições envolvidas facilitou 
para que cronogramas, 
metodologias, contrapartidas, 
personagens e abordagens fossem 
decididos em conjunto. De junho a 
outubro de 2007, os jovens 
aprenderam, gravaram, 
pesquisaram, interagindo com 
diferentes comunidades e 
agregando novos personagens ao 
censo estético já iniciado.  

Se por um lado produzimos cada 
vez mais de forma colaborativa, a 
programação continua a dar escala 
ao trabalho presencial do Canal 
após sua exibição. Com os atores 
sociais e comunidades envolvidas 
nesses processos, realizamos ações 
de devolução das produções através 
de sessões-pipoca, avaliações, 
fóruns, grupos focais, e apoiamos a 
implementação pedagógica dos 
mesmos. Desta forma, 
potencializamos ainda mais o 
alcance destas produções e 
cumprimos a circularidade da 
proposta do Futura, ampliando a 
capacidade de comunicação de 
diferentes grupos sociais e 
fortalecendo os projetos de 
educação com o uso do audiovisual.

Quebrar paradigmas pré-
estabelecidos, fazer com e para 
diferentes setores da população 
brasileira e, assim, colocar no ar 
uma televisão de qualidade que 
contribua efetivamente para a 
nossa sociedade é o nosso objetivo. 
Em 2007, 173 jovens e 37 
instituições ligadas à produção 
audiovisual de nove estados 
brasileiros trabalharam conosco. 
Seguimos sonhando em conjunto 
para abrir novas janelas de 
diferentes realidades. 

A série Espelho mostra a riqueza da cultura 
afro-brasileira. É dirigida e apresentada 
pelo ator Lázaro Ramos. O baiano revela ao 
público, em prosa, verso e interpretação, 
questões sociais e políticas que norteiam o 
debate sobre o lugar ocupado pelo negro 
no Brasil. Gravado em Salvador e no Rio de 
Janeiro, o especial propõe o tema a 
pessoas de diferentes cores, idades e 
níveis sociais. Em cada episódio, um 
convidado aprofunda a discussão, 
mostrando sua visão do assunto em um 
polêmico bate-papo.

Temas: cultura afro-brasileira; 
personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Canal Brasil

Apresentador: Lázaro Ramos é ator. No 
teatro, atuou em A máquina e Mamãe não 
pode saber, dentre outras. No cinema, 
protagonizou Madame Satã, O homem que 
copiava, Meu tio matou um cara. Na TV 
Globo atuou em especiais e nas novelas 
Cobras e lagartos e Duas caras.

Sinopses por episódio (25 min):

O papel do negro no Brasil - no ar 
em 4 de fevereiro
O papel do negro no Brasil é o tema do 
bate-papo entre Lázaro Ramos e o 
professor Ubiratan Castro. O pesquisador 
defende que o racismo está na estrutura do 
país, mas diz que há esperança de vencer o 
preconceito. Lázaro leva a discussão às 
ruas de Salvador e pergunta aos 
conterrâneos: "Você é negro?"

O jovem negro - no ar em 11 de fevereiro
Lázaro Ramos convida MV Bill para analisar 
o papel da juventude negra brasileira.
O rapper fala da Central Única de Favelas, 
ONG que coordena, e comenta a política de 
cotas das universidades públicas. Nas ruas 
de Salvador, o público discute se o que 
falta ao jovem negro é oportunidade ou 
interesse.

O negro no teatro - no ar 
em 18 de fevereiro
Lázaro Ramos investiga a produção 
artística do teatro negro e entrevista a atriz 
Ruth de Souza, que rompeu a barreira racial 
nas artes. O ator ainda conversa com o 
Bando de Teatro Olodum e a Companhia 
dos Comuns, grupos artísticos baianos que 
levam aos palcos de Salvador a riqueza da 
cultura negra.

O negro na mídia - no ar 
em 25 de fevereiro
Qual é o papel da mídia para a superação 
do preconceito racial? Lázaro Ramos 
propõe o tema a especialistas, além de 
levar a discussão aos grupos de teatro 
negro, que lutam para ver sua cultura 
representada nos palcos de todo o país. 
Nas ruas de Salvador, os baianos falam 
sobre discriminação.

Sobras - no ar em 4 de março
Lázaro Ramos apresenta um mosaico 
formado por depoimentos interessantes 
que não foram exibidos nos episódios 
anteriores. Entre os convidados, a atriz 
Ruth de Souza relembra sua experiência no 
Teatro Experimental do Negro e o teórico 
Ubiratan Castro analisa a tradição da 
literatura afro-brasileira.

Auto-estima - no ar em 11 de março
O teórico Muniz Sodré é o convidado do 
programa, que analisa o impacto do 
racismo na auto-estima da população negra 
brasileira. Lázaro Ramos também visita o 
bloco carnavalesco Ile Aiyê e leva o público 
para um passeio pelo Bairro da Liberdade, 
em Salvador, onde a concentração afro-
descendente é a maior do Brasil.

Ficha técnica
Apresentador: Lázaro Ramos
Direção: Lázaro Ramos
Co-direção: André Salles 
Realização e distribuição: Canal Brasil
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Programa Faixa Comentada

A série Faixa Comentada reexibe minisséries 
de dramaturgia 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. A temporada 
produzida em 2007 apresenta a minissérie A 
Invenção do Brasil e é apresentada pela atriz 
Camila Morgado. Faixa Comentada é uma 
parceria com a TV Globo.

Temas: história; leitura, literatura e linguagem
Público-alvo: público em geral
Estréia: 1999
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Rede Globo

Apresentadora: Camila Morgado é atriz, atuou 
no cinema (Olga; Vinícius), TV (A Casa das Sete 
Mulheres, JK) e teatro.

Sinopses por episódio (42 a 70 min):

A Invenção do Brasil 1 - no ar 
em 19 de dezembro.
Nesse capítulo é apresentado o tema de que 
trata a minissérie. Seguindo a opinião dos 
autores, trata-se de uma versão bem 
humorada do episódio real do Descobrimento 
do Brasil, desta vez, narrado tanto pelo ponto 
de vista dos portugueses quanto dos 
indígenas. Guel Arraes e Jorge Furtado 
definem o gênero narrativo da minissérie 
(comédia romântica) e discutem os limites 
entre documentário e drama. Falam ainda da 
figura do apresentador e da farta utilização de 
recursos narrativos. No texto do apresentador, 
são mencionados o poema e o romance em 
que a minissérie foi inspirada e ainda 
nomeiam-se alguns dos principais pensadores 
do Brasil, como Sérgio Buarque de Hollanda e 
Darcy Ribeiro. A apresentadora chama a 
atenção para a forma em que as referências 
visuais são utilizadas, tais como vinhetas, 
animação e desenho animado. 

A Invenção do Brasil 2 - no ar 
em 20 de dezembro.
Nesse capítulo menciona-se a formação 
afetiva do povo brasileiro, tomando por base a 
alegoria do triângulo amoroso entre Diogo 
Caramuru, Paraguaçu e Moema. Os atores 

Selton Mello, Camila Pitanga e Débora 
Secco falam de seus respectivos 
personagens e do modo de interpretação. 
O apresentador comenta o choque de 
civilizações entre o Velho e o Novo Mundo, 
e a tentativa da Europa impor seus valores 
sobre os indígenas. A visão bem-
humorada dos autores da minissérie é 
comentada a partir das diferenças de 
costumes. O canibalismo, tabu para a 
Europa, é mostrado que aqui obedece a 
uma forma de culto, tanto quanto a 
hospitalidade tupinambá, que tem por 
hábito oferecer a esposa ao visitante. Em 
entrevista, Guel Arraes e Jorge Furtado 
falam sobre a inspiração em Macunaíma, 
de Mário de Andrade, e 
o músico Lenine fala da trilha da 
minissérie. 

A Invenção do Brasil 3 - no ar 
em 21 de dezembro.
O capítulo final da minissérie narra o 
retorno 
ao Velho Mundo do protagonista Diogo 
Alvares. Ele leva consigo a índia 
Paraguaçu, enquanto o narrador faz um 
levantamento das invenções da época e 
um inventário do progresso da cultura 
ocidental. Do ponto de vista da índia 
Paraguaçu, novidade mesmo são as 
escadas, o beijo e os livros, tudo visto 
com um olhar bem-humorado e lírico. 
A apresentadora aborda o mito do bom 
selvagem versus homem civilizado, 
mostrando a facilidade com que os 
indígenas assimilaram o pensamento 
europeu. Em entrevista, o diretor Guel 
Arraes fala sobre a cultura letrada no 
contexto histórico ainda selvagem da tribo 
tupinambá. Também há depoimentos 
sobre locações em Lisboa e construção do 
vestuário da minissérie.  
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 Zero Hora (RS) 19/12Correio Popular  19/12

 O Liberal  Belem (PA) 18/12

 Presidente Prudente (SP) 18/12

Ficha técnica
Direção: Juarez Precioso 
e Gusttavo Machado
Roteiro: Adriana Lunardi
Edição: Leo Alves, Augusto Nogueira 
e Rejane Rodrigues
Produção executiva: 
Luiz Leitão de Carvalho
Direção de fotografia: Araken Dourado
Direção de arte e cenário: Keller Veiga
Assistentes de direção: 
Fernanda Rocha Miranda 
e Chico Vereza
Equipe de produção: Jussara Precioso, 
Cris Amorim, Luciana Rigon, 
Alexandre Netto e Luanne Araujo
Figurino: Babita Mendonça
Câmeras de estúdio: Edmar Rosa, 
Alessandro Alves e Gutemberg Cross 
Som: Edmar Rosa
Videografismo: CaradeCão
Abertura: Bruno Ottati
Trilha sonora ou original: Everson Dias
Produtora realizadora: Cara de Cão Filmes

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Gustavo Baldoni
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei 
e Renata Lima
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Machado
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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 Estado de Minas (MG) 19/08



Nº do 
fusca

Herbie
53ANUÁRIO DE PROGRAMAÇÃO CANAL FUTURA 2007

Programa Fazendo Orquestra

A série Fazendo Orquestra é dividida em cinco 
programas. Cada um deles acompanha o dia 
de um profissional diferente durante a 
montagem de um espetáculo da Orquestra 
Sinfônica Brasileira. Sobre imagens 
documentais, o narrador comenta, em tom de 
crônica, cada momento do dia do personagem. 
O espectador descobre aspectos práticos da 
profissão abordada e os bastidores do mundo 
da orquestra. Fazendo Orquestra compõe um 
retrato divertido dos dramas e alegrias 
vividos para tornar possível a execução 
de um concerto, que reúne no palco mais 
de 100 músicos.

Temas: comportamento; 
mercado de trabalho; música 
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio (7 min e 30 seg):
 
Bastidores - no ar em 20 de agosto.
O programa enfoca os bastidores da 
apresentação de uma orquestra. O episódio 
mostra o trabalho da coordenadora de palco 
Scarlet, junto com sua dupla de montadores. 
Fazendo Orquestra acompanha ainda o 
arquivista Glauco, que cuida das partituras, 
e a coordenadora de produção, Valéria. Os 
espectadores descobrem como são feitas as 
pesquisas e a recuperação de partituras, 
além da escalação dos instrumentistas, a 
montagem do palco e os ensaios.
 
O maestro - no ar em 27 de agosto.
O programa mostra o maestro Roberto Minczuk 
com a mão na batuta nos ensaios para o 
concerto de abertura da temporada. Diretor 
artístico, chefe e maior responsável pelo 
trabalho da orquestra, a última palavra é sempre 
dele. Minczuk ajuda a desvendar quais as 

principais funções de um maestro, os 
maiores desafios e responsabilidades. 

Estrutura da orquestra - no ar 
em 3 de setembro.
Terceiro sinal, os músicos já estão sentados, 
entram spala e maestro, cumprimentos, 
aplausos. Através do chefe de naipe das 
violas, Stephany, e do spala Michel Bessler, 
o programa mostra a estrutura e a hierarquia 
dentro de uma orquestra: maestro, spala, 
chefe de naipe, instrumentistas. O episódio 
também desvenda as diferentes famílias: 
cordas, madeiras, metais e percussão. 

Carreira de músico - no ar 
em 10 de setembro.
O episódio acompanha a rotina de três dos 
98 músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira: 
o timpanista Rodrigo, Victor, que toca corne 
inglês, e o violinista João. Eles contam quais 
são as demandas da profissão e como se 
preparam para uma temporada. O programa 
mostra ainda uma etapa do mais recente 
concurso para instrumentistas da OSB, 
revelando o clima de tensão que cerca os 
candidatos e o desafio dos julgadores.
      
O público - no ar em 17 de setembro.
Um mesmo objetivo une o trabalho do diretor 
de marketing Ricardo Levinski e do diretor 
executivo Luiz Benedini: popularizar a 
orquestra e fazer com que a música chegue 
aos ouvidos de um público cada vez maior. 
O programa acompanha a ida de Ricardo a 
um ponto de vendas para mostrar a função 
da publicidade e do telemarketing para a 
orquestra. Benedini fala de seu trabalho e 
das expectativas para a temporada.

Ficha técnica
Direção geral: Estevão Ciavatta
Direção: Paola Leblanc 
Roteiro: Juliana Lins
Assistente de direção: Alice Lutz
Edição e fotografia: Gian Carlo Bellotti
Imagens: Paulo Castiglioni 
e Marcio Zavareze
Produção executiva: Nuno Godolphim
Produção: Priscila Pitta Beleli
Som direto: Cristiano Maciel 
e Ricardo Haikal 
Mixagem: Lucas Marcier 
e Rodrigo Marçal (Estúdio Arp.X)
Pesquisa: Priscila Pitta Beleli 
Produtora de finalização: 
Fernanda Oliveira
Imagens de arquivo: Cedoc
Produtora realizadora: Pindorama

Canal Futura
Produtoras assistentes: Marcela Cairo 
e Janaina Paixão
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisor geral: Hugo Barreto
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Programa Feito à Mão
Selo

Feito à Mão mostra como produzir objetos 
artesanais que valorizam as referências 
culturais brasileiras e que podem ainda 
contribuir para a geração de renda do 
telespectador. A série é apresentada por 
artesãos, que mostram o passo-a-passo de 
técnicas para a produção de acessórios, 
utensílios domésticos e objetos de decoração, 
tudo feito a partir de materiais reciclados. 

Tema: empreendedorismo
Público-alvo: empreendedores; 
público em geral
Estréia: 2001
Licenciamento: liberado
Parceiro e consultoria: Fundação Bradesco

Sinopses por episódio (30 min):

Papel reciclado, luminária e esferas - no ar 
em 5 de outubro.
O episódio mostra técnicas de artesanato a 
partir da reciclagem de papel. Rodrigo 
Figueiredo ensina a produzir o papel reciclado 
como matéria prima. Roseli Ferraiol faz uma 
luminária de mesa. E Rafael Chaves ensina a 
fazer esferas decorativas em papel machê 
com pigmentos terrosos.

Papel reciclado com cascas, fruteira e vaso 
de papel machê - no ar em 12 de outubro.
A partir da demonstração detalhada de cada 
etapa da produção dos objetos, o 
telespectador aprende a fazer papel reciclado 
com cascas de cebola numa aula de Rodrigo 
Figueiredo, enquanto Roseli Ferraiol ensina a 
usar o mesmo papel para fazer uma fruteira. 
Rafael Chaves apresenta um vaso cilíndrico 
decorativo, em papel machê, com pigmentos 
terrosos.

Papel reciclado com sisal, cartão com 
sementes e álbum sanfonado - no ar 
em 19 de outubro.
No Feito à Mão, o artesão Rodrigo Figueiredo 
ensina a produzir papel reciclado artesanal 
branco com sisal. A Sra. Zulei faz cartões 

artesanais com elementos da natureza e 
Silvana Marçal faz um álbum de fotografias 
apenas com dobraduras no papel reciclado. 

Bolsa e buquê de flores - no ar 
em 26 de outubro.
Após uma visita à cooperativa de 
catadores de lixo Coopere, na cidade de 
São Paulo, o programa encontra artesãos 
profissionais em Osasco. Com a 
demonstração detalhada de cada etapa, o 
telespectador aprende a fazer uma bolsa e 
um arranjo de flores a partir de garrafas 
PET e caixas de ovos.
 
Souplat e cachepot - no ar 
em 2 de novembro.
O Feito à Mão mostra novas técnicas de 
artesanato a partir da reciclagem e do 
reaproveitamento de materiais 
descartados. Artesãos profissionais na 
cidade de Osasco, em São Paulo, ensinam 
como transformar o papel jornal em 
souplats e cachepots.

Colar e bracelete - no ar 
em 9 de novembro.
O programa visita uma cooperativa de 
catadores de lixo na cidade de São Paulo, a 
Cooperglicério. Depois, vai ao encontro de 
artesãos de Osasco. Através de um passo-
a-passo detalhado, o telespectador aprende 
a fazer colares e braceletes com papelão e 
caixas de ovos. 

Espantalho e pendurador - no ar 
em 16 de novembro.
Artesãos profissionais de Osasco, 
em São Paulo, fazem uma demonstração 
detalhada de cada etapa da confecção 
de objetos como um boneco espantalho, 
a partir de palhas secas de milho e 
recortes de tecido, e um pendurador 
de chaves, feito com tampas metálicas.

Ficha técnica
Direção: Gustavo Chermont
Roteiro: Marcio Vianna
Edição: Marco Antonelli, André Luccas 
e Vitor Costa
Produção executiva: Luis Vidal
Direção de fotografia: Gustavo Nasr
Equipe de produção: Martha Ferraris, 
Jasmina di Mônaco e Carol Oliveira
Cenário: Gabriela Valverde e Erika Betbeder
Câmeras de externa: Alexandre Rosa 
e Mário Negrini
Videografismo: Thiago Sacramento
Trilha original: Fernando Moura
Produtora realizadora: 
Limite Produções Ltda

Artesãos: Rodrigo Figueiredo, 
Roseli Ferraiol, Rafael Chaves, 
Silvana Marçal, Sra. Zulei, D. Regina, 
Alexandre, Anastácia, Laurinda e Gladys.

Canal Futura
Coordenação de programa: Gustavo Baldoni
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei 
e Renata Lima
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Machado
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa Futura Profissão - Artes Gráficas
Selo

Futura Profissão - Artes Gráficas aborda, em cinco episódios, a indústria 
gráfica no Brasil. Temas como a história da indústria gráfica, processos de 
impressão, design gráfico, acabamento e matérias-primas são 
apresentados em uma narrativa que mistura ficção com depoimentos de 
profissionais do setor. 

Temas: empreendedorismo; mercado de trabalho
Público-Alvo: empreendedores e profissionais do setor da indústria gráfica
Estréia: 2007
Licenciamento: liberado
Parceiro: Confederação Nacional da Indústria, por meio do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (CNI/Senai).

Sinopses por episódio (25 min):

Mundo gráfico - no ar em 23 de abril.
O programa apresenta os personagens, a importância da indústria gráfica 
em nossas vidas e uma rápida apresentação das etapas do processo de 
impressão. Na ficção, Guto e Laura personificam o encontro entre duas 
substâncias que não se misturam, como a gordura e a água.

Impressões marcantes - no ar em 24 de abril.
O episódio é uma imersão nas artes gráficas mostrando os vários 
processos de impressão: flexografia, rotogravura, offset, serigrafia e 
impressão digital. Na ficção, Laura vai a um supermercado e Guto gruda 
nela. Ele errou na medida e estragou a arte final.
 
Desígnios gráficos - no ar em 25 de abril.
O programa fala de pré-impressão e da profissão de designer. Na ficção, 
Laura e Guto descobrem que por trás de toda boa impressão estão os 
desígnios de um bom designer.

A impressão é só o começo - no ar em 26 de abril.
O episódio fala de acabamento e conversão. Guto faz tatuagem e Laura 
também muda o acabamento com um verniz a mais. Para isso, algumas 
substâncias começam a se misturar.

Para onde vamos? - no ar em 27 de abril.
O programa fala sobre fabricação de papel, reciclagem, questão ambiental, 
restauração e conservação e sobre o futuro da mídia impressa. Na ficção, 
um ano depois, Laura reencontra seu passado. Ela e Guto participam da 
reunião de ex-alunos.

Elenco: 
Gisele Frade atuou na novela infantil Chiquititas. 
Em seguida, fez parte do grupo musical As crianças 
mais amadas do Brasil. Na Globo, a atriz atuou 
em Malhação. 

Gabriel Louchard é ator e mágico profissional. Fez 
apresentações de seus números de mágica em 
diversos programas de televisão. Atuou em campanhas 
publicitárias e no filme Pode Crer.

Ficha técnica
Elenco: Gisele Frade e Gabriel Rodrigues 
Direção: Anne Guimarães, Bebeto Abrantes 
e André Glasner
Roteiro: Juliana Lins
Direção de fotografia: Othon Castro
Produção executiva: Julia Cômodo
Equipe de produção: Trícia Coelho, Andréa Casimiro, 
Nina Franco e Vanessa Galvão
Edição: Carol Donati e Carol Abreu
Videografismo: Luiz Otávio Senna e Fábio Araújo
Finalização: Pat Bau e Thaíssa Travassos
Trilha sonora ou original: Nervoso, Banda Ramirez
Som: Joel Hilário
Produção de elenco: Mônica Assis
Figurino: Dorys Hansen
Câmera extra: Paulinho Cinegrafista 
Fotografia de Still: Juan Guerra 
Produtora realizadora: Mixer Rio

Canal Futura
Coordenação de programa: Cristina Carvalho
Produtores assistentes: Marcela Cairo e Vinícius Dias 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e Leonardo 
Machado
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Muito fôlego para crescer!

Ao reler meu artigo do ano anterior, fiquei 

espantada. Como os números relativos à 

programação, como a quantidade de horas 

no ar, número de horas inéditas produzidas 

e novos programas, ficam superados 

rapidamente! 

Essa é uma marca que não se restringe ao 

Futura. O mundo cultural anda numa 

velocidade cada vez mais intensa, e o 

Futura não fica atrás. É natural que assim 

aconteça, afinal o canal é produzido por 

muitos atores além da equipe interna, como 

produtoras independentes, parceiros 

mantenedores, ONGs e Universidades, que 

estão constantemente a trazer idéias, 

provocações, reflexões que nos inspiram a 

produzir programas que traduzam esse 

diálogo constante com a sociedade nas suas 

mais variadas esferas.

Através de programas ou matérias 

produzidas em parcerias com grupos 

organizados do movimento social 

(AfroReggae, Kabum!, Instituto Criar, 

ONG Novo Olhar, etc), é fácil constatar um 

diferencial. Na tela do Futura, a sociedade 

brasileira encontra espaço e mostra sua  

voz. Nem sempre é fácil adaptar alguns 

desses conteúdos ao formato e ao ritmo 

televisivo, mas esse desafio existe desde o 

primeiro dia do Canal e já não causa 

surpresa na equipe nem, espero, nos 

telespectadores. 

E ainda com mais prazer verifico que 

avançamos na representação do Brasil na 

tela do Futura. Já vão longe os primeiros 

anos quando, por limitação de recursos e 

estrutura, a programação do Canal era 

marcada majoritariamente pelo sotaque 

carioca e paulista. Essa contribuição e 

avanço devemos à feliz parceria com 

universidades de cantos distintos do país.  

Ana Lúcia Gomes, gerente adjunta do Canal Futura 

Hoje temos 22 universidades parceiras  

que travam com o Futura um diálogo 

ativo e constante. O relacionamento 

baseado na troca e respeito mútuo vem 

gerando novas idéias, propiciando 

oportunidades para estabelecimento de 

novos projetos, intercâmbio de conteúdos 

e know-how, co-produções e ampliação do 

horizonte de todos os envolvidos. 

Em 2007 fomos brindados com 268 

matérias produzidas pelas TVs 

universitárias e exibidas no Jornal 

Futura e através delas mostramos um 

rico panorama de Goiás ao Rio Grande 

do Sul. O crescimento em 49% na 

contribuição pelas nossas parceiras nos 

motivou a cair na estrada e invadir o 

campus universitário. Ao gravar o 

Sala de Notícias em Debate e outros 

programas  na Unifor (Universidade de 

Fortaleza), na Unisinos (Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos), na Mackenzie 

(Universidade Presbiteriana Mackenzie), 

na PUC-PR (Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná) e na UPF 

(Universidade de Passo Fundo) tivemos a 

oportunidade de reunir a equipe Futura e 

dessas TVs universitárias num projeto 

único e num trabalho em conjunto que 

trouxe aprendizado mútuo e um produto 

melhor no ar.

Parceiro de verdade abre a porta de casa. 

Pensando assim, os estudantes não 

poderiam ficar de fora e estiveram por 2 

semanas na sede do Canal, no Rio, para a 

Oficina de Vídeo Geração Futura 

Universidades Parceiras, organizada 

especialmente para alunos das 15 

instituições. Os 15 vídeos produzidos 

durante a Oficina foram exibidos pelo 

Canal com a devida citação das 

universidades a que pertencem.

Para nossa satisfação, em 

2007 o sinal do Futura 

também chegou, por emissão 

aberta, a novas localidades: 

em Goiás através da TV Serra 

Azul em parceria com a UEG 

(Universidade Estadual de 

Goiás) e em Santa Catarina 

através da Furb TV 

(Universidade Regional de 

Blumenau), alcançando 170 

mil pessoas.

Buscando fortalecer a 

integração e diálogo entre os 

participantes da Rede 

Futura, promovemos duas 

reuniões coletivas na sede do 

Canal: uma com os 

jornalistas das universidades 

parceiras; outra com os 

reitores dessas instituições. 

O resultado desses encontros 

foi tão empolgante que estes 

já foram incluídos na agenda 

anual do Futura.

Com tanto saldo positivo, o 

panorama não poderia ser 

melhor: já estamos com o 

caminho traçado e semeado.  

E é isso que nos dá prazer em 

nosso ofício, a certeza de que 

o trabalho iniciado há tempos 

possui grandes chances de nos 

proporcionar mais vitórias e 

boas histórias para contar 

num futuro próximo. Até lá.
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Programa Geração Futura - Universidades Parceiras
Selo

Compilação de interprogramas produzidos pelos 
estudantes das universidades parceiras do 
Canal Futura, que estiveram na oficina de 
produção de vídeo Geração Futura - 
Universidades Parceiras, em fevereiro de 2007.

Temas: cultura regional; esportes; 
vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2006
Licenciamento: liberado
Parceiros: universidades parceiras 
do Canal Futura

Sinopses por episódios (de 9 a 11 min):

UPF, Unama, Unifor - no ar em 14 de julho.
No primeiro programa, o estudante da UPF, 
Guilherme Cruz, vai até uma praça em Passo 
Fundo, onde diariamente, ao final da tarde, 
pessoas de idades e classes sociais diferentes 
se encontram para jogar basquete. As alunas 
Juliana Gatto e Luciana Almeida, da Unama, 
revelam os atletas do Mercado Ver-o-Peso, 
que têm uma vida tão agitada quanto a de um 
esportista, exigindo esforço e preparo físico 
para a realização das atividades cotidianas. 
E as alunas da Unifor, Adriana Pimentel e 
Clarissa Capistrano, conversam com uma
senhora de 70 anos, de Juazeiro, que faz 
atletismo e participa de todas as corridas 
carregando uma jarra d'água 
com flores na cabeça.

Unaerp, UFPI, Unoeste - no ar em 21 de julho.
As estudantes da Unaerp, em Ribeirão Preto, 
Angelita Beatriz e Luciana Nascimento, mostram 
a paixão pelo hóquei online na cidade vizinha de 
Sertãozinho. Lívio Galeno e Milena Pessoa, da 
UFPI, promovem um intercâmbio entre de dois 
alunos de escolas públicas que ensinam 
badminton em uma escola particular. Já os 
estudantes da Unoeste, Ricardo Schwarz e 
Suelen Camargo, conhecem os adolescentes 
que usam o Rio Paraná para treinar remo e 
canoagem, em uma cidade que fica a 
800 km do litoral paulista.

UFPB, Cefet Campos, Univap - no ar 
em 28 de julho.
No terceiro episódio, os alunos André Gomes e 
Deisy Fernanda, da UFPB, falam de superação 
de limites ao entrevistarem quatro paraibanos 
deficientes visuais convocados para as Para-
Olimpíadas. Daniel Smile e Milena Lízia, da 
Cefet  Campos, RJ, transformam a bicicleta 
em personagem e mostram o seu uso não só 
para a prática esportiva, mas também para o 
lazer, transporte e trabalho. Em seguida, a 
jovem da Univap Carolina Vilas Boas mostra 
duas gerações de uma mesma família que 
competem juntas no MotoCross.

Unisc, Univali, Mackenzie - no ar 
em 4 de agosto.
O quarto episódio começa com o vídeo do 
jovem gaúcho da Unisc, Lucas Nobre, que 
descobre a tradição de um esporte típico na 
região trazida pelos alemães: o icestocksport. 
Paulo Henrique de Moura e Simone Castro, da 
Univali, desafiam um adolescente que não gosta 
de atividades físicas a praticar cinco esportes 
diferentes. O episódio encerra com o trabalho 
dos alunos Flávia Dias e Tomás Vianna, do 
Mackenzie, que mostra uma grande 
concentração de esportes na maior área 
verde da cidade de São Paulo, em meio 
à loucura urbana.

Puc-PR, Unisinos, Unaerp - no ar 
em 11 de agosto.
As curitibanas Bruna Vieira e Sofia Suplicy, da 
Puc-PR, abrem o quinto e último episódio 
mergulhando no universo das torcidas e a paixão 
de diferentes gerações de torcedores por seus 
times de futebol. Na seqüência, Micheli Aguiar e 
Ricardo Duarte, da Unisinos, mostram 
aposentados que jogam bocha e transformaram 
a prática do esporte em um ótimo motivo para 
estreitar a amizade. E para fechar a edição do 
Geração Futura - Universidades Parceiras, os 
alunos Daniely Sciarotta e Marcos Barbosa, da 
Unaerp, em Guarujá, traçam um paralelo entre o 
dia-a-dia de um surfista e de um vendedor de 
coco que freqüentam a mesma praia no Guarujá.
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Participantes do projeto 
Geração Futura tiveram a 
honra de mostrar um dos 
frutos do seu aprendizado para 
uma audiência de milhões de 
telespectadores. Em 5 de 
março, os intervalos dos filmes 
da Rede Globo ganharam 
novas vinhetas produzidas 
pelos jovens durante o projeto. 
É o famoso “Plim-plim”, que 
há anos marca os intervalos 
comerciais da emissora.

Todo material foi criado e 
finalizado pelos estudantes, 
com o auxílio de desenhistas 
profissionais, e foi exibido, em 
rodízio com os que já estavam 
no ar, até os Jogos Pan-
Americanos.

Para esta ação, o Futura 
convidou todos os estudantes 
que já tinham participado do 
Geração Futura para uma 
conversa com dois animadores. 
O objetivo era obter sugestões 
de temas para as vinhetas 
animadas. Após o workshop, 30 
jovens entregaram suas idéias 
em forma de storyboards 
(roteiro ilustrado com um 
passo-a-passo da proposta de 
vinheta). Vinte desenhos 
foram selecionados, 
aprimorados com a ajuda de 
desenhistas profissionais e 
entregues para a avaliação da 
emissora. Foram escolhidas 
cinco vinhetas, sobre hip hop, 
skate, trabalho, educação e 
esporte. Ao final de cada peça, 
os logotipos do Pan e do 
projeto Geração Futura, além 
das assinaturas dos jovens.

Vinhetas: voz dos jovens 
na tela da Globo

Os autores foram os estudantes 
Geane Senra, Evellyn Pacheco, 
Marcos Vinícius Alcântara, 
Anna Carolina Evaristo e Nilo 
Ventura, que acompanharam 
todo o processo de animação, 
efeitos especiais, trilha sonora e 
finalização, coordenado pelos 
profissionais Victor Marcello, 
Axel Sande e Dilson Papito 
Moreira.

O Geração Futura foi criado em 
1999 para aproximar os jovens 
da mídia. Além de incentivar a 
entrada no mercado de trabalho, 
o projeto também tem o 
objetivo de promover a troca 
entre os profissionais do Canal e 
os estudantes. Centenas de 
jovens já participaram do 
Geração Futura. 

Segundo a líder do projeto, 
Tatiana Azevedo, as atividades 
reduzem a distância que existe 
entre os jovens, a televisão 
brasileira, a educação e a ação 
dos governos. “A linguagem 
audiovisual funciona como uma 
ferramenta para estes jovens 
mostrarem o que estão pensando 
e exporem suas opiniões", 
completou Tatiana.

Jornal da Cidade (SP) 04/03
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O encontro com os parceiros mantenedores do Canal Futura e suas redes sociais 
promove a junção de potencialidades, que acontece pelo compromisso em investir 
socialmente nos locais onde atuam. Projetos e iniciativas inovadoras são 
implementados no território brasileiro, ampliando conhecimento local e 
possibilitando novos olhares sobre lugares, pessoas e culturas. 

Os jovens e as comunidades são focos prioritários nos projetos. É através deles 
que se apresentam novos olhares, idéias e sentidos para os meios de comunicação, 
para identificar as belezas de cada lugar e mostrar a cultura que existe em cada 
canto do Brasil. Em cada ação, os jovens e as comunidades reconhecem suas 
potencialidades, falam de suas experiências e desenvolvem produtos.

No projeto Amigos do Futuro, uma parceria com a Votorantim Cimentos, 
os jovens são os grandes protagonistas através da mobilização social. 
Ao longo do desenvolvimento do projeto, grupos de jovens protagonistas 
participaram de oficinas, realizaram levantamentos do patrimônio material e 
imaterial, debateram sobre temáticas relevantes da comunidade e desenvolveram 
produtos da cultura local. O projeto envolveu 41.466 pessoas em 29 municípios. 
Cem videotecas com programas do Futura foram formadas e 600 instituições 
articuladas. Os resultados são apresentados em livros, fotografias, audiovisuais, 
CD-ROM, cartões postais, revistas, programas de rádio e várias ações 
com a comunidade. 

A parceria com a Fundação Bradesco no projeto Cuidando do Futuro, 
desenvolvido nas 37 escolas da Fundação Bradesco, possibilita o encontro das 
potencialidades de cada parceiro, a educação e a comunicação. No espaço escolar, 
projetos pedagógicos relacionados a temas de meio ambiente, saúde, trabalho e 
consumo são desenvolvidos junto aos educadores e jovens protagonistas. São 
alguns destaques do projeto: a formação de educadores para novas metodologias e 
comunicação, consultorias de especialistas nos temas, formação dos jovens para 
produção de audiovisuais e desenvolvimento de mobilização social nas 
comunidades. O resultado é o desenvolvimento de tecnologias sociais e melhorias 
para as escolas, alunos, educadores, famílias e comunidades.

Este ano, uma nova modalidade de parceria aconteceu com o Itaú Social 
e o Cenpec com o Programa Jovens Urbanos. O programa, já consagrado em 
São Paulo, chega às zonas Norte e Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O Futura 
contribui nas articulações em redes de organizações no Rio de Janeiro, conteúdos 
e proposições para o PJU e tecnologias de produção de TV. Os jovens visitaram o 
Canal Futura, participaram do projeto Geração Futura e de oficinas de produção 
de audiovisual em parceria com o grupo Nós do Morro. Nesse projeto, o Futura 
expande o conhecimento sobre o território e amplia a articulação com redes de 
parcerias do programa Jovens Urbanos e Rede de Juventude.

Todos ganham nessas parcerias, as experiências se multiplicam, os saberes se 
complementam, os olhares se expandem e novos territórios são representados 
na tela do Canal Futura.

Destaques de mobilização 
e parceiros do Futura

Ana Cristina Aguiar, coordenadora de mobilização comunitária do Canal Futura
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Globo Ciência
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Selo

Globo Ciência mostra conhecimentos 
científicos e tecnológicos tendo como pano 
de fundo as cidades brasileiras. No comando 
do programa está o ator e jornalista 
Alexandre Henderson, que viaja pelo país 
para aproximar a ciência do dia-a-dia das 
pessoas e apresentar o trabalho realizado em 
centros nacionais de pesquisa e de 
divulgação científica. O objetivo da 
temporada de 2007 é traçar um panorama da 
ciência contemporânea, que permita uma 
visão contextualizada e crítica de diferentes 
áreas do conhecimento, tais como a 
Agronomia, a Física, a Biologia, a Química e 
as Ciências Humanas. 

Tema: ciência e tecnologia
Público-alvo: público em geral
Estréia: 1985
Licenciamento: liberado
Parceiro: TV Globo

Apresentador: Alexandre Henderson é ator e 
jornalista. No Canal Futura, apresentou a 
série Nota 10 do projeto A Cor da Cultura.

Sinopses por episódio (30 min):

Óleos - no ar em 19 de maio.
O episódio mostra as pesquisas realizadas 
com diferentes tipos de óleos e a polivalência 
destas substâncias, que tanto podem 
temperar uma bela salada, quanto fazer 
mover carros, navios e aviões. O programa 
visita a Coppe, no Rio de Janeiro, onde 
conversa com Luiz Pinguelli Rosa sobre os 
biocombustíveis. Vai à Natura, onde 
entrevista Daniel Madureira Gonzaga sobre a 
importância dos óleos na indústria cosmética, 
e à Faculdade de Engenharia de Alimentos da 
Universidade de Campinas, onde conversa 
com o professor Antonio José de Almeida 
sobre as pesquisas para garantir a 
manutenção dos nutrientes durante o refino 
dos óleos comestíveis. O Globo Ciência 
também dá informações sobre o 
reaproveitamento do óleo de cozinha usado.

Fibras - no ar em 26 de maio.
O episódio fala sobre as fibras. 
O programa conversa com o professor 
Marco Aurélio de Paoli, do Instituto de 
Química da Unicamp, sobre as pesquisas 
com o curauá, uma planta da Amazônia 
que pode substituir com sucesso a fibra 
de vidro na indústria. O professor Holmer 
Savastiano Júnior, da Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
USP, fala sobre o fibrocimento, uma 
espécie de cimento reforçado com fibras 
vegetais. O professor Daniel Ugarti, 
coordenador do Laboratório Nacional de 
Luz Síncroton da Unicamp, fala sobre as 
nanofibras. As pesquisadoras Rosângela 
dos Santos e Gláucia Pastore, da 
Faculdade de Engenharia de Alimentos, 
também da Unicamp, mostram como 
desenvolvem um tipo de açúcar que 
desempenha funções parecidas com 
as das fibras.
 
Grãos - no ar em 2 de junho.
O Globo Ciência fala sobre os grãos. 
O programa mostra as principais 
características dos grãos, as pesquisas 
feitas com a soja nos laboratórios da 
Embrapa, no Paraná, e a utilização do 
silício na fabricação de aparelhos 
eletrônicos. O professor Welles Morgado, 
da Puc do Rio de Janeiro, fala sobre o 
comportamento granular. O pesquisador 
Alexandre Nepomuceno, da Embrapa, 
conversa sobre a soja, enquanto o 
professor Jacobus Swart, do Centro de 
Componentes Semicondutores, da 
Unicamp, fala sobre o silício.

Fluxos - no ar em 9 de junho.
O episódio fala sobre fluxos. O programa 
explica como a matéria atravessa uma 
superfície e através de entrevistas com o 
professor Paulo Canedo, do Laboratório de 
Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
sobre o movimento da água, e com o 
professor Rogério Coimbra da 
Universidade do Vale do Paraíba, em São 
José dos Campos, sobre o fluxo de ar que 
permite o vôo de um avião. O programa 
usa o aeromodelismo para tornar a 
explicação mais simples. No episódio, o 
Globo Ciência também acompanha, na 
França, a quebra do recorde de velocidade 
do TGV - Train à Grande Vitesse. Na 
França, o programa fala com Ramon 
Fondevila, da Alstom (Paris), e com Sérgio 
Cabral Filho, governador do Rio de Janeiro.
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Vidros e Cristais - no ar em 16 de junho.
O episódio fala sobre os vidros e os cristais, 
dois materiais muito presentes no nosso 
dia-a-dia. O programa vai ao Laboratório de 
Materiais Vítreos da Universidade Federal de 
São Carlos, onde conversa com o professor 
Edgar Dutra Zanotto sobre a fabricação do 
vidro. Em uma fábrica de monitores de LCD, 
a equipe conversa com a engenheira de 
produto Flávia Lopes e mostra como são feitas 
as telas de cristal líquido. Em uma fábrica de 
cristais decorativos em Blumenau, o programa 
mostra o engenheiro de marketing e 
desenvolvimento de produtos Waltério Souza 
Gonçalves e o artesão Narciso Pauly, para 
explicar como são feitas as peças e sua 
diferença em relação ao vidro. 

Minerais - no ar em 23 de junho.
O episódio trata do uso dos minerais, da 
siderurgia e da metalurgia. O programa 
conversa com o professor Adão Benvindo da 
Luz, do Centro de Tecnologia Mineral, Cetem, 
que desenvolve tecnologia para o uso 
sustentável dos recursos minerais brasileiros. 
A equipe vai à mina de Fábrica Nova, em 
Minas Gerais, para acompanhar a extração de 
minério de ferro da Companhia Vale do Rio 
Doce e entrevista o gerente de infra-estrutura 
de mina Paulo Bandeira. Globo Ciência vai 
também à aciaria da Gerdau em Santa Cruz, na 
zona oeste do Rio de Janeiro, para conhecer o 
processo de fabricação do aço e conversa 
com o engenheiro de processo Leonardo 
Nunes. Uma visita ao Museu de Ciências da 
Terra da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais - CPRM, ligada ao Ministério de 
Minas e Energia, mostra como é feita a 
metalurgia artesanal.

Florestas 1 - no ar em 30 de junho.
Primeiro de dois episódios sobre as florestas. 
O programa conversa com o engenheiro 
agrônomo Alceu Magnanini, que fala sobre as 

árvores de maneira geral, sobre a 
formação das florestas e sobre o futuro 
delas. O Globo Ciência também mostra o 
trabalho dos cientistas Carlos Nobre e 
Alberto Setzer, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE, no 
monitoramento das queimadas e da 
derrubada de nossas florestas. Entre as 
curiosidades do programa estão árvores 
gigantescas, como a Maria Gorda, 
o baobá da Ilha de Paquetá e a sumaúma 
do Jardim Botânico do Rio.

Florestas 2 - no ar em 7 de julho.
Segundo episódio sobre as florestas. O 
programa conversa com a agrônoma Ima 
Vieira, diretora do Museu Emílio Goeldi, em 
Belém do Pará, e com  Leandro Ferreira, da 
Coordenação de Ciências da Terra e 
Ecologia do MPEG, na Floresta Nacional de 
Caxuanã. O Globo Ciência mostra as 
pesquisas sobre as florestas tropicais e 
acompanha o trabalho de preservação feito 
pelos cientistas na Floresta Nacional de 
Caxiuanã, na Amazônia

Luz e ilusão de ótica - no ar em 14 de 
julho.
O episódio fala sobre luz e ilusões 
de ótica. No programa, o professor Renato 
Amaro Zângaro, diretor da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade do Vale 
do Paraíba, de São José dos Campos, 
explica o que é a luz e a sua ligação com 
as cores. Ele mostra como a luz 
(o feixe de laser) é usada no diagnóstico e 
tratamento de doenças. O uso da luz na 
transmissão de dados é explicado pelo 
professor emérito da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Mauros Campello 
Queiroz. Outro entrevistado é o físico 
Wictor Carlos Magno, professor da 
Unisinos, que explica o que são 
as ilusões de ótica. 

Pesos e medidas - no ar em 21 de julho.
O Globo Ciência investiga a ciência que 
está por trás dos pesos e medidas. 
O programa conversa com o diretor de 
metrologia legal Luiz Carlos Gomes dos 
Santos, do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - Inmetro, que explica o que é a 
metrologia e mostra como são feitas as 
medições mais comuns. O astrônomo João 
Marcelino dos Santos, do Planetário do Rio 
de Janeiro, fala sobre a astrometria, ciência 
usada na medição das posições dos astros. 
O Globo Ciência também conversa com o 
professor Emilio La Rovere, coordenador do 
Laboratório Interdisciplinar de Meio 
Ambiente da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, que explica como se mede o 
impacto da ação do homem no aumento do 
aquecimento global e como os cientistas 
fazem projeções sobre o futuro do planeta.

Logística - no ar em 28 de julho.
Globo Ciência trata da logística. 
O programa conversa com Pedro Varlotta, 
assessor de tecnologia do Ministério do 
Esporte para os Jogos Pan-Americanos 
2007, que explica a logística de um 
megaevento. O professor Paulo Fernando 
Fleury, do Centro de Estudos em Logística 
da Coppead, o Instituto de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Administração da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
fala sobre o papel das universidades no 
desenvolvimento da logística. O chefe de 
armazenamento e distribuição da Schering, 
Ronaldo Napolitano, explica o processo de 
planejamento da produção e distribuição 
de comprimidos anticoncepcionais.

Números e tabelas - no ar em 4 de agosto.
O episódio investiga os segredos da 
matemática. O programa conversa com o 
professor César Camacho, diretor do Impa  
Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 
para descobrir porque a matemática é tão 
odiada pela maioria dos estudantes. 
Conversa também com o economista Flávio 
Pinheiro de Castelo Branco, secretário-
executivo do Conselho Permanente de 
Política Econômica da Confederação 
Nacional da Indústria, a CNI, sobre os 
índices econômicos. Márcia Cavallari 
Nunes, diretora executiva do Ibope, fala 
sobre as pesquisas de opinião e o 
matemático Oswald de Souza explica como 
se calcula a chance de um time vencer um 
campeonato de futebol ou ser rebaixado.
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Jogos - no ar em 11 de agosto.
O episódio mostra a ciência e a tecnologia 
usadas no desenvolvimento de jogos. No 
programa, o professor Paulo Vinicius Wolski 
Radtke, do Centro de Ciências Exatas e de 
Tecnologia da Puc do Paraná, fala sobre o 
desenvolvimento de jogos eletrônicos e seus 
usos educativos. André Rebelo, gerente do 
Departamento de Pesquisas e Estudos 
Econômicos da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - Fiesp, fala sobre a Teoria 
dos Jogos. Globo Ciência também mostra como 
os jogos ajudam a divulgar a ciência. Para isso, 
visita a NanoAventura, em Campinas, uma 
exposição itinerante que ensina e divulga a 
ciência usando jogos, e conversa com o 
professor de Física da Unicamp, Marcelo 
Knobel, responsável pelo projeto. Em 
Florianópolis, o programa visita o Sapiens 
Circus e conversa com Marcelo Ferreira 
Guimarães, diretor de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Sapiens Parque. 

Plantas - no ar em 18 de agosto.
Globo Ciência mostrar como os cientistas têm 
transformado vegetais, usando técnicas de 
manipulação genética. O programa conversa 
com o mestre em Botânica Ricardo Reis, do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, sobre a 
natureza das plantas. Em visita a uma plantação 
de tangerinas sem caroço em Taquaravaí, a 
equipe conversa com o diretor do Instituto 
Agronômico da Secretaria de Agricultura de São 
Paulo, Orlando Melo de Castro. Globo Ciência 
também visita a fazenda Ituaú, em Salto, interior 
de São Paulo, onde são produzidas mini-frutas, 
mini-legumes e legumes de cores incomuns. 
Lá, a conversa é com o dono da fazenda, Ciro 
Abumussi, e com o cientista Rômulo Kobóri.

Cartografia e mapas - no ar 
em 25 de agosto.
O episódio mostra como os cientistas preparam 
mapas e a importância desse trabalho. 
O programa visita o Departamento de 

Geociência e Cartografia do IBGE, onde 
conversa com o diretor pela área de 
Geociências, Luiz Paulo Souto Fortes, que fala 
sobre a cartografia e sua importância. O 
engenheiro Guido Gelli ensina como fazer um 
mapa simples. Na Universidade Federal de 
Minas Gerais, o programa entrevista o 
pesquisador Sérgio Costa Oliveira, 
responsável pelo Laboratório de Genética 
Bioquímica e pelo mapeamento genético do 
schistosoma mansoni, causador da 
esquistossomose. O Globo Ciência também 
visita a Universidade Federal do Amazonas, 
onde conversa com o pesquisador Alfredo 
Wagner de Almeida sobre a Nova Cartografia 
Social da Amazônia.

Aromas - no ar em 1 de setembro.
Globo Ciência investiga o mundo dos aromas, 
através de entrevistas na França com Brigitte 
Taittinger, presidente e diretora da Perfumaria 
Annick Goutal, e Celline Morganti, perfumista 
da Perfumaria Fragonard. No Brasil, a equipe 
entrevista Afrânio Aragão, diretor presidente 
do Parque de Desenvolvimento Tecnológico 
da Universidade Federal do Ceará, e a 
química e pesquisadora da Embrapa/Brasília, 
Maria Carolina Moraes. O programa mostra a 
ciência que existe por trás de um sofisticado 
perfume francês; o trabalho de pesquisadores 
brasileiros para desenvolver os 
perfumossomas  cápsulas que, quando 
ingeridas, perfumam todo o corpo - 
e a utilização dos feromônios no 
desenvolvimento de técnicas de combate 
às pragas da agricultura, além de ensinar 
ao telespectador como fazer um 
perfume em casa.

Arcos - no ar em 8 de setembro.
O episódio trata dos arcos e formas da 
natureza e mostra como a matemática e a 
física estão presentes em quase tudo que 
vemos. O Globo Ciência conversa com o 
físico Jorge Wagensberg, diretor do Museu 

Cosmo Caixa de Barcelona, com Márcia 
Regina Alencar, coordenadora de 
conservação do Parque Nacional de Sete 
Cidades, no Piauí, e com o físico e 
matemático Paulo Colonese, do Espaço 
Ciência Viva, no Rio de Janeiro. Entre as 
atrações do programa estão os Arcos do 
Triunfo e de La Défense, em Paris, o Muro 
Geológico, do Museu de Barcelona; as 
formas curiosas do Parque Nacional de 
Sete Cidades, os fractais e os quirigamis.

Sabores - no ar em 15 de setembro.
O episódio investiga o mundo dos 
sabores. O programa mostra como 
funciona o paladar, qual a sua ligação 
com outros sentidos e o trabalho dos 
cientistas na busca de novos sabores. 
Para isso, conversa com a pesquisadora 
da Embrapa, Rosires Deliza, engenheira e 
doutora em Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos, com o engenheiro de 
alimentos Bernardo Sá, do Centro de 
Tecnologia de Alimentos e Bebidas do 
Senai, em Vassouras, no estado do Rio 
de Janeiro, e com um dos criadores da 
gastronomia molecular, o químico 
francês Hervé This, professor do Collège 
de France e pesquisador do Instituto 
Nacional de Pesquisas Alimentares 
da França.

Pecuária - no ar em 22 de setembro.
Globo Ciência investiga o trabalho dos 
cientistas que ajudam a aprimorar a 
pecuária brasileira. Neste programa, o 
professor Caio Alvarez, mestre em 
Zootecnia e professor da Universidade 
Estadual de Santa Cruz, de Ilhéus, na 
Bahia, explica como nasceu e como 
trabalha o ramo da ciência chamado 
zootecnia. O pesquisador Rodolfo Rumpf, 
da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, fala sobre as pesquisas na 
área da genética visando à melhoria do 
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rebanho. Henrique Balbino, presidente da 
Associação Brasileira de Produtores de 
Animais Orgânicos, e Flavio Saldanha, gerente 
de carne orgânica do Friboi, falam sobre a 
pecuária orgânica.

Armazenamento - no ar em 29 de setembro.
Globo Ciência trata do armazenamento de 
dados, de grãos e de uvas. O programa 
conversa com o engenheiro Marcelo Picarelli, 
responsável pelo gerenciamento de hardware 
e software da Sistrut Software e Tecnologia 
Ltda., que desenvolveu o sistema de 
armazenamento de dados e tráfego de 
informações da Empresa Impar para a 
construção da nova sede da TV Globo em São 
Paulo. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, os 
engenheiros Ronaldo Ribeiro e José Carlos, da 
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de 
Minas Gerais-Casemg, falam sobre o 
armazenamento de grãos. O programa 
também visita os vinhedos de Petrolina e 
conversa com a Dra. Maria Auxiliadora Coelho 
de Lima, pesquisadora da Embrapa, sobre o 
armazenamento de uvas.

Consultoria: Ildeu de Castro Moreira possui 
graduação em Física pela Universidade 
Federal de Minas Gerais e doutorado em 
Física pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Atualmente é Professor Adjunto da 
UFRJ e do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Tem experiência na área de Física, com ênfase 
em Física Geral.

Ficha técnica
Apresentação: Alexandre Henderson
Direção: Manuel Lampreia Carvalho
Roteiro: Maria Inês Herzog, Norma 
Nascimento, Isabela de Assis e Filipe Barini
Consultoria: Ildeu de Castro Moreira
Edição: Luizinho Costa e Márcia Carvalho
Produção executiva: Dora Lima
Pesquisa: Andréa Rangel
Equipe de produção: Monique Nóbrega, 

Rosane Cardoso e Rafaela Kamacho
Cabelo: Evânio Alves
Câmeras de externa: Renato Costa  
Videografismo: Maria Cláudia Gentil 
e Marcelo Hauch  
Trilha sonora: Nico Resende e Leo 
Gandelman
Abertura: Stânio Soares e Rodolfo de Souza
Produtora realizadora: Made For TV

Correio Braziliense (DF) 19/05

Diário Catarinense (SC) 21/10

 Estado de Minas (MG) 20/05

Canal Futura
Coordenação de programa: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Renata Gazé, 
Joana Levy e Maria Cecília Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
Supervisão artística: João Alegria 
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa Globo Ecologia

O Globo Ecologia, criado em 1990, apresenta 
reportagens sobre a importância do meio 
ambiente, contribuindo para a conservação 
do patrimônio natural do planeta. O objetivo do 
programa é transmitir conhecimentos que 
provocam o telespectador a analisar suas 
atitudes em relação à natureza. Esta série do 
Globo Ecologia tem como tema o Aquecimento 
Global. Os episódios mostram como cientistas 
descobriram que a temperatura na Terra estava 
aumentando e explicam o que é o fenômeno, 
como acontece, quais as causas e 
conseqüências para o homem e para o planeta. 

Tema: ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estréia: 1990
Licenciamento: liberado
Parceiro: TV Globo

Apresentador: Guilherme Berenguer é ator. 
Começou a carreira fazendo apresentações 
improvisadas nas ruas de Recife. Atuou em 
Malhação e nas novelas Bang Bang e Sinhá 
Moça, da TV Globo.

Sinopses por episódio (26 min):

História do conhecimento - no ar em 28 de 
abril.
O primeiro programa da série faz uma viagem 
no tempo para contar como descobrimos que a 
Terra estava aquecendo e revelar a história das 
pesquisas científicas sobre o fenômeno. O 
programa segue a trajetória do homem em 
busca do conhecimento sobre o planeta até a 
mobilização da comunidade científica em torno 
do assunto e a formação do IPCC (Painel 
Intergovernamental em Mudança do Clima).

O que é o aquecimento global? Que 
fenômeno é esse? - no ar em 5 de 
maio.
O que é o aquecimento global? Quais 
são os sinais desse fenômeno? É a 
primeira vez que ele acontece? Essas e 
outras dúvidas sobre o problema 
ambiental mais debatido do mundo são 
respondidas no episódio. O programa 
explica como funciona a atmosfera e por 
que alterações nessa camada de gases 
provocam aumento da temperatura.

Cenários para o futuro - no ar em 12 
de maio.
O episódio revela as conclusões do 
último relatório do IPCC sobre as 
mudanças climáticas já em curso no 
planeta e as  projeções até o final deste 
século. O programa traz também as 
previsões para o Brasil. O Globo 
Ecologia ouve o cientista Paulo Artaxo, 
colaborador do IPCC, e o coordenador da 
pesquisa brasileira, José Antônio 
Marengo, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais.

Uma ameaça às espécies tropicais - 
no ar em 19 de maio.
A mudança climática não ameaça 
apenas animais que vivem no frio, como 
o urso polar. O Globo Ecologia mostra 
que espécies tropicais também correm 
risco de extinção por causa do 
aquecimento. O programa acompanha o 
trabalho de pesquisadores com anfíbios 
da Mata Atlântica, animais sensíveis ao 
aumento da temperatura, e explica por 
que as bromélias, que dependem de 
umidade, podem sofrer alterações.

O Cerrado pede socorro - no ar 
em 26 de maio.
O Globo Ecologia viaja até o Parque 
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Estadual da Serra dos Pirineus, em Goiás, para 
ouvir dois especialistas no Cerrado: o biólogo 
Reuber Brandão, professor da Universidade 
Federal de Brasília, e a engenheira florestal 
Jeanine Felfili, também da UNB. Eles apontam 
as espécies animais e vegetais mais 
ameaçadas da região pela combinação de 
degradação ambiental e mudanças climáticas.

Um desafio para floresta amazônica - no ar 
em 2 de junho.
O Globo Ecologia mostra o esforço da ciência 
para entender o papel da Amazônia no clima do 
planeta. O programa acompanha o trabalho de 
pesquisadores numa estação científica 
escondida no meio da floresta. Eles explicam a 
interação entre as árvores e a atmosfera. E 
mais: uma experiência inédita revela o que o 
aquecimento global pode provocar na selva 
amazônica. 

Escassez de água - no ar em 9 de junho.
O programa mostra que o derretimento das 
geleiras é uma ameaça à oferta de água doce 
no mundo e ouve um especialista no assunto, o 
glaciólogo Jefferson Simões. O episódio 
também traz as opiniões do superintendente de 
conservação do WWF-Brasil, Carlos 
Scaramuzza, e do diretor da Agência Nacional 
de Águas, Oscar Cordeiro Netto, sobre as 
medidas que podem garantir água para as 
futuras gerações.

Conservar para se adaptar - no ar 
em 16 de junho.
As unidades de conservação serão importantes 
para minimizar o impacto das mudanças 
climáticas na biodiversidade. Mas o isolamento 
das reservas prejudica a migração de espécies 
em busca de clima ameno. No Brasil, essa 
situação começa a mudar. O episódio mostra os 
Mosaicos da Mata Atlântica, iniciativa que une 
remanescentes da floresta e torna mais 
eficiente a proteção de plantas e animais. 

Degradação dos oceanos - no ar 
em 23 de junho.
O programa mostra que o aquecimento 
global está interferindo na dinâmica dos 
oceanos. Eles estão ficando mais ácidos e 
mais quentes, o que pode levar à extinção 
dos corais e de várias espécies. O Globo 
Ecologia ouve especialistas de duas 
universidades do sul do Brasil que revelam: 
as mudanças climáticas ameaçam o ritmo 
das correntes marítimas, essenciais para a 
vida marinha e o clima do planeta. 

A história do Seridó - no ar em 30 de 
junho.
O Globo Ecologia mostra como o 
desmatamento antecipou um cenário de 
aquecimento global para o semi-árido do 
Nordeste: a desertificação. O programa vai 
ao Seridó, no Rio Grande do Norte, onde a 
Caatinga deu lugar a um deserto. 
Especialistas ensinam como o quadro pode 
ser revertido. O episódio apresenta ainda a 
cisterna, idéia que garante água de 
qualidade para a família nordestina.

Aumento do nível do mar - no ar em 7 de 
julho.
O programa mostra a primeira nação a ser 
afetada diretamente pelo aumento do nível 
do mar: Tuvalu, no oceano Pacífico. O 
episódio também revela as pesquisas que 
apontam as conseqüências para o Brasil, 
de norte a sul. O Globo Ecologia ouve 
especialistas e apresenta os estragos 
causados pelo avanço do mar no litoral de 
Pernambuco e a surpreendente projeção 
para o Rio de Janeiro.

Combate à pobreza - no ar em 14 de julho.
O Globo Ecologia fala das populações 
vulneráveis ao aquecimento global no 
mundo. E no Brasil, o programa acompanha 
o trabalho de educadores para combater a 

pobreza rural no sertão do Piauí. Por meio 
do conhecimento, jovens nordestinos se 
preparam para produzir numa terra que 
será ainda mais castigada pelas mudanças 
climáticas.

Impactos para a saúde - no ar 
em 21 de julho.
O programa ouve o pesquisador Ulisses 
Confalonieri, da Fiocruz. Ele revela que o 
aquecimento global agravará os problemas 
nutricionais, a contaminação da água, 
aumentará a transmissão de doenças 
endêmicas e intensificará os efeitos da 
poluição no nosso organismo. O episódio 
mostra como a qualidade do ar de São 
Paulo é medida e os problemas enfrentados 
pela população. 

Eventos climáticos extremos - no ar 
em 28 de julho.
O programa explica como o aquecimento 
global vai provocar mais desastres 
naturais. Por que tempestades e 
inundações se tornaram tão freqüentes? O 
Globo Ecologia mostra o aparelho que vai 
ajudar São Paulo a prever os temporais que 
castigam a cidade. O episódio ainda 
detalha as causas e conseqüências do 
primeiro furacão brasileiro, o Catarina, que 
devastou o litoral sul do país.

Energias do futuro - no ar em 4 de agosto.
O episódio fala da corrida mundial por 
fontes renováveis de energia. E o Brasil 
está na dianteira. Um exemplo vem do 
interior de São Paulo, onde o bagaço da 
cana-de-açúcar gera eletricidade. O 
programa também fala da polêmica energia 
nuclear, que não emite gases de efeito 
estufa, mas divide os ambientalistas. 
E uma revelação: estudo mostra que 
as hidrelétricas não são tão limpas 
quanto se pensava.
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Construção e lixo - no ar em 11 de agosto.
O programa mostra o impacto do lixo e das 
construções nas cidades. Em Nova Iguaçu, no 
Rio de Janeiro, o aterro que aponta uma 
solução: o tratamento adequado dos resíduos 
evita a contaminação ambiental e a liberação do 
gás metano, um dos vilões do aquecimento 
global. O episódio também ouve especialistas 
em construção sustentável e revela novas 
tecnologias que reduzem o desperdício e 
economizam recursos naturais.

O transporte na cidade - no ar em 18 de 
agosto.
O episódio apresenta alternativas para diminuir 
o impacto dos transportes no clima. A cientista 
Suzana Kahn fala do fim da hegemonia dos 
automóveis. O ambientalista Fábio Feldman 
explica como se tornou o inimigo número 1 dos 
carros em São Paulo. E a cidade fluminense que 
foi invadida pelas bicicletas: em Duque de 
Caxias, o transporte não-motorizado luta por 
seu espaço nas ruas e avenidas.

Consciência ambiental - no ar em 25 de 
agosto.
O programa mostra iniciativas de mobilização 
contra o aquecimento global, como o Fórum 
Paulista de Mudanças Climáticas, o Festival 
Internacional de Cinema Ambiental e o Live 
Earth. E ainda: a importância da educação para 
despertar responsabilidades. O exemplo de 
Petrópolis, na região serrana fluminense, onde 
as crianças levam para as comunidades os 
projetos de reciclagem que aprendem nas 
escolas. 

Desmatamento - no ar em 1 de setembro.
O desmatamento é o principal responsável pela 
posição delicada que o Brasil ocupa no mundo, 
com o quarto lugar em emissões de gases 
estufa. O programa mostra a evolução do 

problema nas últimas décadas na região 
amazônica e apresenta alternativas 
sustentáveis que evitam a derrubada das 
árvores, como a substituição da lenha nativa 
por cascas de arroz nas fábricas de tijolos e 
telhas do Tocantins.

Agricultura e pecuária - no ar em 8 de 
setembro.
Vilã e vítima. O episódio explica como a 
agricultura e a pecuária contribuem para o 
aquecimento global e por que elas também 
serão afetadas pelo problema. Pesquisa 
desenvolvida pela Embrapa mostra o papel da 
pecuária bovina na emissão de gás metano, 
um dos causadores da mudança no clima. E 
dois estudos inéditos mostram os impactos 
do calor e do excesso de gás carbônico na 
agricultura brasileira.

A nova economia - no ar em 15 de 
setembro.
O Globo Ecologia mostra o impacto do 
aquecimento global no mundo dos negócios e 
o surgimento da nova economia, baseada na 
sustentabilidade. As mudanças que estão por 
vir e as conseqüências para o nosso bolso. 
Especialistas analisam os caminhos do 
Mercado de Créditos de Carbono - que 
movimentou 30 bilhões de dólares em 2006 - 
a partir de 2012, quando termina a vigência 
do Tratado de Kioto. 

Planeta unido contra as mudanças 
climáticas - no ar em 22 de setembro.
O Globo Ecologia explica por que os países 
devem se unir para cumprir a meta do século: 
cortar pela metade as emissões de gases de 
efeito estufa até 2050. O programa resgata a 
história de preocupação das Nações Unidas 
com as mudanças no clima, desde a Rio-92 
até a assinatura do Protocolo de Kioto. E 

especialistas indicam o que esperar de 
um novo acordo para conter o 
aquecimento global.

Mobilização empresarial - no ar em 
29 de setembro.
O Globo Ecologia revela a mobilização 
em torno de um novo acordo 
internacional que permita a redução 
das emissões de gases de efeito 
estufa. O programa mostra os debates 
e as propostas apresentadas na 
conferência Rio+15 e apresenta 
também o resultado de uma pesquisa 
realizada com 200 executivos de 
empresas de 5 setores da economia no 
Brasil. A preocupação ambiental 
aumentou nas corporações do país.

Samaúma: semente da educação - no 
ar em 6 de outubro.
O episódio conta a história do barco-
escola Samaúma, que desde 1979 
promove cursos de qualificação na 
Amazônia, formando mais de 30.000 
jovens em 60 municípios. A iniciativa 
do Senai leva educação técnica gratuita 
a comunidades isoladas na maior 
floresta do mundo. Entre os cursos 
estão marchetaria, confeitaria e 
mecânica. A reportagem acompanhou 
as aulas no município de São Sebastião 
do Uatumã, no Estado do Amazonas.

Consultoria: Sérgio Besserman Vianna 
é presidente do Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos, no Rio de 
Janeiro. Foi presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 1999 a 2002. Possui 
graduação e mestrado em Economia na 
Puc-Rio. É professor universitário, 
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pesquisador e tem diversos artigos publicados 
sobre temas relacionados à economia, história 
e meio ambiente.

Ficha técnica
Tema de abertura: Quinteto Violado
Arranjo: Leo Gandelman e Juliano Zanoni
Trilha sonora: Juliano Zanoni, Robson Souza 
e Rogério Soares
Imagens: Antônio Gurgel e Kaê Rodrigues
Assistentes de câmera: Jorge Figueiredo e 
Vinícius Penellas
Edição e finalização: Luiz Henrique Gomes e 
Robson Souza
Coordenação de edição: Rubem Souza
Reportagem: Paulo Henrique Rodrigues e 
Fátima Medeiros
Abertura e edição de arte: Estúdio de Design 
Rogério Costa
Figurinista: Domingos de Alcântara
Assistente de produção: Rosa de Freitas
Produção executiva: Elza Kawakami
Direção geral: Claudio Savaget
Produtora realizadora: Raiz Savaget 
Comunicação

Canal Futura
Coordenação de programa: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Renata Gazé 
e Joana Levy
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
Realização: Fundação Roberto Marinho
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A imensidão da Amazônia e sua enorme massa 
verde escondem muitas surpresas. Em 2007, 
o Canal Futura começou a desvendá-las. 
A preservação do meio ambiente foi nosso 
primeiro foco, levando-se em conta o contexto 
do mundo atual e o aquecimento do planeta 
Terra. A série do Globo Ecologia abordou o 
tema em mais de vinte programas, gravados 
em diferentes regiões do país.

Mas queríamos ir mais longe, tão longe quanto 
os rios do norte pudessem nos levar. E 
navegamos horas por alguns deles, em parceria 
com antropólogos do Projeto Nova Cartografia 
Social da Amazônia, da Universidade Federal 
do Amazonas. Foi quando descobrimos uma 
das maiores riquezas da floresta: o homem. 
Encontramos indígenas, ribeirinhos e 
populações extrativistas, pessoas que ajudam 
a manter a floresta de pé e preservada há 
muitos anos.

Fomos ao Amazonas, a Roraima e ao Pará, a 
começar pelas rodovias. Em Belém, visitamos 

A fauna, a flora e... 
os seres humanos da Amazônia

Nina Ulup, líder de projetos da mobilização comunitária do Canal Futura

os portos do Açaí e da Palha e o Igarapé do 
Tucunduba. Conhecemos Rio Preto da Eva, 
localidade próxima a Manaus (AM) e 
formada por nove diferentes etnias. Pelas 
hidrovias conhecemos o rio Jauapery e seus 
artesãos produtores de cestarias e peças de 
madeira, todas feitas com restos da mata. 
Escolas onde a língua indígena tem tanta 
importância quanto o português, como na 
comunidade de Cunuri, onde o povo Tukano 
é responsável pela escola bilíngüe Aeityn. E 
navegamos até o início do Brasil para 
Lauarete, cidade com população de cinco mil 
indígenas, na fronteira com a Colômbia. 

Conhecemos pessoas e estivemos em 
localidades que, devido à distância 
geográfica e à dificuldade de acesso, poucos 
tiveram o privilégio de conhecer. Nosso 
desejo era compreender, desvendar e exibir 
para o Brasil outras facetas da Amazônia 
humana, não a que destrói, mas a que 
protege, por saber que é parte da grande 
riqueza que ali está. 

Para representar um pouco mais a 
Amazônia na tela do Canal Futura, 
exibimos em 2007 matérias jornalísticas 
gravadas no Acre, durante o encontro 
em comemoração dos 15 anos do Grupo 
de Trabalho Amazônico (GTA) e 
cobrimos o II Encontro Nacional dos 
Povos das Florestas. Em nossas viagens, 
produzimos os documentários Arquivos 
da Floresta, cinco programas inéditos de 
30 minutos; produzimos o Cenas 
Amazônicas, 25 interprogramas de um 
minuto de duração: e pedimos para que 
os jovens de Manaus colocassem sua 
marca na tela do Canal, produzindo dois 
interprogramas de dois minutos: 
A Beleza do Meu Lugar.

Em 2008, continuaremos o trabalho 
para vermos cada vez mais o Brasil, 
de norte a sul, representado no Canal 
Futura. Com suas diversas identidades 
e sotaques, inclusive os indígenas 
e caboclos. 

Programa

Programa

Globo Rural

Gramado Cine Vídeo

 

  

Programa jornalístico semanal com ênfase na 
arte, cultura, história, meio ambiente e 
informações de utilidade para quem vive no 
campo ou na cidade. Em 2007 foram exibidos 
50 episódios.

Temas: agricultura; atualidades
Público-alvo: público em geral
Estréia no Futura: 1997
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

O Futura exibe os filmes vencedores do 
Gramado Cine Vídeo, na categoria Televisões 
Universitárias Brasileiras. O evento, que 
aconteceu em agosto, premiou documentários, 
reportagens e produções em vídeo. 

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2004
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio (27 min a 48 min):

Braguinha e cconomia solidária - no ar 
em 21 de novembro.
O Futura exibe o Perfil do Braguinha: uma 
homenagem ao cantor, compositor e poeta, 
com direção de Adolfo Lachtermacher, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj). Em seguida, é exibido o vídeo Economia 
Solidária, vencedor da categoria melhor vídeo 
social, de Pedro Ortiz e Gustavo Xavier, da USP, 
que mostra experiências alternativas de 
produção industrial. 

Helena Ignez e Espetáculo - no ar 
em 28 de novembro.
O filme Identidade Helena Ignez apresenta esta 
atriz e diretora, contando sua trajetória no 
cinema brasileiro. A produção é de alunos da 

TV FTC, da Bahia. Depois, é a vez do 
vencedor do prêmio júri popular, o vídeo 
Espetáculo, da TV Fema, de São Paulo.

Quilombo Galvão - no ar 
em 5 de dezembro.
O filme Tradição e História do Quilombo de 
Galvão, vencedor de melhor documentário, 
com direção de Armando Fernandes, da 
Unicamp. Pela primeira vez, uma equipe de 
televisão foi autorizada a gravar naquele 
remanescente de quilombo, em São Paulo. 
As imagens e depoimentos revelam a 
história e cultura da comunidade.

Selo
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G.R.E.S. Concentração

Joana e Marcelo

Jornadinha

      
      

       
        

 

  
   

   
  

  

       
      

     
     

     

   
   

 
  

       

       
   

        
      

      
       

        
      

         
     

  

       
   

       
       

        

         
       

      

     
   

        
     

      
       
      

      
      

    

Selo

O filme G.R.E.S. Concentração revela os 
momentos que antecederam o Desfile das 
Escolas de Samba na passarela do carnaval 
carioca de 1996. Narrado pelo ator Hugo 
Carvana e filmado com três unidades de câmera 
16 mm, o documentário se movimenta em torno 
exclusivamente da concentração das escolas 
de samba cariocas na Marquês de Sapucaí, 
o espaço real e imaginário onde tudo 
acontece num desfile. 

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 16 de fevereiro
Duração: 44 minutos
Ano de produção: 1997
Direção: Marcelo Maia e Luiz Guimarães de Castro
Produção e supervisão: Marco Altberg
Fotografia: Jacques Cheuiche
Licenciamento: não liberado

Joana e Marcelo é uma série que 
mostra os encontros e desencontros 
de jovens casais diante de desafios 
profissionais que aparecem em suas 
vidas. A história é encenada tendo 
como pano de fundo dois dos mais 
tradicionais carnavais do mundo: 
o do Rio de Janeiro e o de Salvador, 
na Bahia.

Elenco: Júlia Lemmertz, 
Alexandre Borges, Roberto 
Bomtempo, Vera Zimmermann, 
Iara Jamra, Imara Reis.
Tema: comportamento
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio (90 min):
Mangueira, amor à primeira 
vista - no ar em 17 de fevereiro.
No primeiro episódio, Joana e 
Marcelo se conhecem no ensaio 
da tradicional Escola de Samba 
Mangueira. Apaixonam-se 
imediatamente. Apesar dos 
conselhos dos amigos Thiago e 
Luiza, além de alguns 
contratempos, eles acabam se 
envolvendo.

Amor que fica - no ar 
em 18 de fevereiro.
Joana e Marcelo marcam a data 
do casamento, que precisa ser 
adiado em função de uma 
viagem profissional de Marcelo. 
Desiludida, Joana volta para seu 
ex-noivo, Antônio, e resolve se 
casar. Enquanto isso, Thiago é 
transferido para São Paulo, onde 
se apaixona por Verônica. Ela o 
despreza inicialmente, mas 
acaba cedendo às suas 
investidas. De volta ao Brasil, 

Marcelo faz mil armações, 
com a ajuda de Thiago, para 
reconquistar Joana. 

Amor quase perfeito - no ar 
em 19 de fevereiro.
Tendo como pano de fundo o 
carnaval, desta vez a ação se 
desloca para a cidade de 
Salvador. Joana, que é 
antropóloga, dá continuidade 
na Bahia às suas pesquisas 

Jornadinha mostra o espetáculo de abertura 
da 4ª Jornadinha Nacional de Literatura, 
realizada na Universidade de Passo Fundo, no 
Rio Grande do Sul. A apresentação é do ator-
bonequeiro Paulo Balardim..

Tema: leitura, literatura e linguagem
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Duração: 15 minutos
No ar em 5 de setembro
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Universidade de Passo Fundo

Apresentador: O ator-bonequeiro Paulo 
Balardim é criador do gato Gali-Leu do 
programa Mundo da Leitura e um dos 
diretores da companhia Caixa do Elefante 
Teatro de Bonecos, onde cria bonecos e 
cenários para teatro e televisão.

Ficha técnica
Edição: Patrícia Peramezza e Luiz Louzada

Abertura: Stânio Soares
Agradecimentos: coordenação da 12º Jornada 
Nacional de Literatura, Universidade de Passo 
Fundo, UPF TV e Máster Vídeo Telões

Canal Futura
Coordenação de programa: Martha Ferraris
Coordenação de operações: Arlécia Duarte
Produtoras assistentes: Janaína Paixão 
e Luciana Souza
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Machado
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

 Folha de São Paulo (SP) 17/02

iniciadas com o carnaval carioca. 
Ela pretende escrever um livro sobre 
a festa baiana, possibilitando novas 
aventuras amorosas para o casal.

Ficha técnica
Roteiro: Marco Altberg
Direção de produção: Marco Altberg
Fotografia e câmera: César Moraes
Produtora realizadora: M. Altberg
Distribuição: M. Altberg
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Jornalístico com perfil voltado para serviço 
nas áreas de educação, saúde, mercado de 
trabalho, comportamento, meio ambiente, 
etc. Diferentemente do estilo hard news das 
demais emissoras, o Jornal Futura aborda 
temas de maneira mais detalhada, com 
matérias mais longas e elaboradas que 
procuram tratar os assuntos de uma forma 
mais reflexiva. Em 2007, o Jornal Futura 
contou com edições especiais totalmente 
dedicadas a temas como Dia da Água, Dia 
do Meio Ambiente, Dia da Criança na Mídia, 

Natal e Retrospectiva 2007. Edição diária, 
de segunda a sexta. No ar, ao vivo, às 12h, 
com reprise às 17h e às 21h.

Tema: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 1997
Duração: 30 minutos
Licenciamento: não liberado
Parceiros: CNN, TV Brasil, 
TV Globo, Soico TV
Apresentadoras :

Lísia Palombini é jornalista com 
pós-graduação em Mídia e Educação. Foi 
repórter e apresentadora da RBS TV, afiliada 
da TV Globo no Rio Grande do Sul. Está no 
Canal Futura desde 2001. Em julho de 2006, 
assumiu a apresentação do Jornal Futura.

Adriana Levis é jornalista e tem 
pós-graduação em Mídia e Educação 
pela Puc- Rio. Já fez trabalhos para o jornal 
Tribuna da Imprensa, para a TV Educativa 
e Sportv.

Ficha técnica
Apresentadora: Lísia Palombini
Editores: Adriana Levis, 
Lígia Mostazo (SP), Marcílio Brandão
Produção: Luciana Ribeiro, 
Juliana Ferreira (SP)
Repórteres: Adriana Levis, Cristiano 
Reckziegel (SP), Daniele Moura 
e José Brito Cunha
Produtores assistentes: André Libonati
e Vinícius Dias
Coordenação de jornalismo: 
Jacinta Rodrigues
Supervisão de Conteúdo: Débora Garcia 
e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Cris Dória
e Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Em mais uma parceria internacional, 
o Futura iniciou uma ação conjunta 
com a Soico TV, único canal privado de 
televisão em Moçambique, pela qual 
repórteres e analistas daquele país 
produzem material para ser veiculado 
no Futura.

Foi a primeira vez que uma rede de 
televisão brasileira contou com uma 
equipe de repórteres africanos. Os 
jornalistas Arsenio Henriques, Francisco 
Raiva e Francisco Mandlate alimentaram 
o Jornal Futura com reportagens 
especiais sobre a cultura, as curiosidades 
e os acontecimentos relevantes de 
Moçambique e da África. 

A estréia da participação da Soico TV no 
jornalismo do Futura aconteceu no final 
de junho. As primeiras reportagens 
trataram de assuntos variados, como a 
ameaça da superpopulação de elefantes 

Olhares do mundo 
no Jornal Futura

para áreas agrícolas de Moçambique, a 
influência da moda ocidental no uso da 
capulana, tecido colorido e tradicional 
naquele país, e a restauração de antigas 
locomotivas para o Museu de Linhas 
Férreas da capital Maputo.

A expectativa do Futura era contribuir 
para enriquecer a visão que os 
brasileiros têm da África. A maioria dos 
países fora do continente africano só 
fica sabendo sobre o que está 
acontecendo ali através de agências 
internacionais, uma visão estrangeira, 
que nem sempre reflete a realidade da 
população. 

Esta ação intensificou ainda mais a 
bem-sucedida parceria entre a Soico TV 
e o Futura, que já rendeu co-produções 
em programas estratégicos como o 
Globo Ecologia, Um Pé de Quê? 
e Umas Palavras.

Outra nova parceria internacional do 
Canal é com a Organização das Nações 
Unidas (ONU). O Futura pôde ter acesso 
ao material audiovisual produzido pela 
organização durante o ano de 2007. São 
séries temáticas com episódios de curta 
duração, anúncios de utilidade pública e 
documentários - entre eles, o filme 
Review, que faz um resumo anual de 
fatos que marcaram o mundo.

A parceria com a ONU incrementa o 
jornalismo do Futura com reportagens 
sobre aquecimento global, meteorologia, 
violência contra a mulher, desastres 
naturais, educação infantil, entre outros.

Futura inaugura 
parceria com a ONU
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Programa Jovens Soluções

Selo

Jovens Soluções pretende despertar a 
consciência ambiental através da difusão de 
idéias e experiências de adolescentes de 
diferentes regiões do Brasil. O programa 
apresenta casos reais de crianças e 
adolescentes que estão fazendo algo pelo futuro 
do planeta, além de depoimentos deste público 
sobre o que pensam a respeito do tema e dicas 
do que pode ser feito a favor da preservação do 
nosso meio ambiente.

Temas: ecologia e ecossistemas; juventude
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 9 de dezembro
Duração: 30 minutos
Licenciamento: liberado

Ficha técnica
Agradecimentos: Unisinos, Ingrid Biesemeyer 
Bellinghausen (livro O Mundinho), Editora DCL, 
Centro Popular de Educação e Assistência 
Social Stella Maris, Centro Educacional Viana 
do Couto e Projeto Recicloteca.
Imagens de arquivo: programa Globo Ecologia
Direção e roteiro: André Glasner
Edição: Carol Donati
Direção de fotografia: Renato Costa
Locução: Gustavo Pereira
Som: Arimatéia
Videografismo: Canal Futura e Atari Funkerz
Trilha sonora original: Fernando Moura

Canal Futura
Coordenação de programa: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Renata Gazé 
e Maria Cecília Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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O Canal Futura recebeu, no mês de 
setembro, o prêmio Tech Museum Laureates 
Awards, na categoria de Tecnologia 
Beneficiando a Humanidade. O prêmio é 
concedido há sete anos pelo museu de 
ciência e tecnologia Tech Museum of  
Innovation, na Califórnia, Estados Unidos. 

São vinte e cinco ganhadores, em cinco 
categorias: Educação, Igualdade, Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico e 

Futura recebe 
prêmio internacional

Fóruns e seminários onde o Futura 
foi expositor ou coordenador de mesa em 2007

Saúde. São homenageadas as estratégias 
de usos de tecnologia que melhorem as 
condições de vida de pessoas no mundo. 

O Canal, único premiado brasileiro entre 
os 68 países inscritos, foi classificado 
como um veículo que usa comunicação 
televisiva para alcançar sustentabilidade, 
fornecendo informação gratuita, 
educação e entretenimento, enquanto 
reproduz a diversidade cultural do país.

Janeiro
The BaKaForum, em Basel, Suíça: Fostering 

Young People's Creativity  Futura TV's 
Workshops in Brazil (Lúcia Araújo)

Congresso Pedagogia 2007, em Havana, Cuba: 
A experiência do projeto A Cor da Cultura 
(Azoilda Loretto da Trindade, consultora do 
Canal Futura)

Março
5º Cúpula de Mídia para Infância, 

Johanesburg, África do Sul: A experiência do 
projeto A Cor da Cultura como modelo de parceria 
público privada na geração de conteúdo 
audiovisual (Débora Garcia)

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo/SP: Futura  um canal de TV diferente 
(Renata Couto)

Abril
V Simpósio Brasileiro de Educomunicação, 

em São José dos Campos, SP: Mídia e 
Educomunicação (Lúcia Araújo)

Maio
Intercom Sul, em Passo Fundo/RS: Canal 

Futura como projeto de comunicação para a 
transformação social (Leonardo Menezes)

Intercom Centro Oeste, em Cuiabá/MT: Canal 
Futura como projeto de comunicação para a 
transformação social (Leonardo Menezes)

9º Fórum Brasil  Mercado Internacional de 
Televisão, em São Paulo/SP: 30 minutos com o 
Canal Futura e a experiência do Pitching de 
projetos (Débora Garcia)

Junho
Intercom Norte, Belém/PA: Construindo o 

documentário”Amazônia, Histórias da Nossa 
História” (Leonardo Menezes)

Sunny Side of  the Doc, em La Rochelle, 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

França: Documentary in Brazil (Lúcia 
Araújo)

Seminário Recursos Hídricos no contexto 
das mudanças climáticas, em Brasília/DF: O 
papel da Comunicação Social na disseminação 
de conteúdos relativos às mudanças climáticas 
(Débora Garcia)

Julho
SANART  XVII International Congress 

of  Aesthetics, em Ankara, Turquia: All 
Beauty  (Lúcia Araújo)

Agosto
18º Festival Internacional de Curtas

Metragens de São Paulo, em São Paulo/SP: 
Debate Produção Independente na TV 
(Leonardo Menezes)

12ª Jornada Nacional de Literatura, em 
Passo Fundo/RS: Arte e Entretenimento  
(Lúcia Araújo) 

S e m i n á r i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Democratização Cultural, em São Paulo/SP: 
Políticas públicas e cidadania cultural (Débora 
Garcia)

Gramado Cine Vídeo, em Gramado/RS: 
Reflexões audiovisuais e técnicas de Pitching 
(Leonardo Machado)

Setembro
XIII Bienal Internacional do Livro, no 

Rio de Janeiro/RJ: Comunicação por Atitude, 
Produção Cultural para a Transformação? 
(Lúcia Araújo)

Seminário Internacional TV, em São 
Paulo/SP: Identidade Cultural e Diversidade  
(Lúcia Araújo)

F L I P O R T O   Fe i r a  L i t e r á r i a  
Internacional de Porto de Galinhas, em Porto 
de Galinhas/PE: Literatura e Imprensa  
(Lúcia Araújo)

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Outubro
Semana da Comunicação, em Ilhéus/BA: 

Conceito de Edutainment na TV (Leonardo 
Menezes)

Nós na Tela, em Curitiba/PR: Oficina 
criativa para a produção de Interprogramas 
(Márcio Motokane)

1º Seminário Oi Futuro  Educação e 
tecnologia: escola, um programa em crise de 
audiência? (Jacinta Rodrigues)

Novembro
VII Encontro Nacional de Estudos 

Estratégicos, em Brasília/DF: Conteúdo 
educativo como estratégia de inclusão social 
(Débora Garcia)

Feira do Empreendedor, em São Luís/MA: 
Cultura, Identidade e Mercado (Ana Paula 
Brandão)

I Seminário de Economia Criativa do 
Ceará, em Fortaleza/CE (Ana Paula Brandão)

Dezembro
Maranhão na Tela, em São Luís/MA: 

Audiovisual e Educação (Leonardo Machado), 
Audiovisual e Mercado (Débora Garcia), 
Audiovisual e Juventude (Débora Garcia), 
Painel de Projetos A Cor da Cultura (Débora 
Garcia), Audiovisual e Cultura (Leonardo 
Menezes), Painel de Projetos  Geração Futura 
(Tatiana Azevedo), Audiovisual e Educação 
(Leonardo Machado)

Seminário Água,  Comunicação e 
Sociedade, em Brasília/DF: Comunicação e 
Educação Ambiental no Futura (Leonardo 
Menezes)

V Simpósio Nacional de Ciências da 
Comunicação, em São Paulo/SP: A luta pela 
comunicação democrática na sociedade 
autoritária  (Lúcia Araújo)

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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Programa Juanito Jones

A série mostra as fantásticas aventuras de 
Juanito Jones, um menino que confronta 
situações perigosas e sempre consegue 
escapar. Mas as aventuras são todas fruto da 
imaginação de Juanito, que também usa a 
mente fértil para encontrar soluções para 
problemas da vida real. O menino é sempre 
escoltado por seu ursinho de pelúcia, o Sombra, 
que ganha vida em seu mundo imaginário. Na 
vida real, Juanito está sempre acompanhado de 
sua família.

Tema: universo infantil
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio (26 min):

O terrível valentão - no ar em 2 de julho.
Todos agitados com a aproximação do fim do 
ano escolar, especialmente Frank, colega de 
Juanito. Ele ameaça todo mundo, e acima de 
tudo Juanito, por ser consideravelmente magro 
e fraco. Na sala de aula, a professora diz que o 
homem primitivo pintava nas paredes das 
cavernas tudo o que ele não conseguia dominar. 
Juanito desenha no papel e, deixando sua 
imaginação viajar, vive situações que Frank não 
pode viver. 

A misteriosa Ilha dos Barrigas Pintadas - no 
ar em 2 de julho.
Juanito descobre que a casa vizinha tem novos 
moradores. Eles são um casal com uma filha 
adolescente e um filho um pouco mais velho 
que Juanito, chamado Peter. Juanito e Peter 
querem se tornar amigos, mas ambos se 
sentem desconfiados por não saber se o outro é 
um bom garoto ou não.

Um teste bastante complicado - no ar 
em 3 de julho.
A professora Melissa está fazendo testes para 
distribuir os papéis da peça de final de ano. 
Frank exibe seus músculos e tem certeza que 
conseguiu um dos papéis. Mas nem tudo é 
força física. Talento, habilidade e imaginação 
também valem muito. Juanito consegue um 
papel de destaque. Frank promete vingança.

Um ataque de traição - no ar em 3 de julho.
Juanito chega à escola usando as roupas de 
seu personagem na peça. Frank o tranca em 
uma caixa de papelão escura e diz à 
professora que Juanito não está bem e não 
poderá atuar na peça. Mas Juanito consegue 
se libertar com a ajuda de um colega de 
classe e chega a tempo de atuar

Um terrível gigante - no ar em 4 de julho.
Juanito é mandado para seu quarto por ser 
sapeca. Ele não consegue ficar quieto e 
passa a correr pelo quarto. Vanessa, sua 
irmã, fica de olho para contar para a mãe o 
que o irmão está fazendo. Juanito ganha 
permissão para deixar o quarto, mas não 
demora muito para que sua mãe dê falta de 
vários objetos na cozinha e perceba que o 
menino tem algo a ver com isso.

À procura do valioso cocar - no ar 
em 4 de julho.
Para não deixar sua mãe ainda mais nervosa, 
Juanito precisa devolver todos os objetos que 
pegou da cozinha. Seu avô decide dar uma 
ajuda e devolve todas as coisas. Juanito e 
seu avô se sentem mais unidos do que nunca 
por compartilharem esse segredo.

O enigma da nave espacial - no ar 
em 5 de julho.
Um entregador traz um pacote da tia Clarita. 
Juanito e Vanessa abrem o pacote e 
encontram uma nave espacial dentro dele. 
Eles combinam que enquanto Juanito lê as 
instruções, Vanessa monta a nave. Desse 
modo, já que ambos estão de acordo um 
com o outro, conseguem fazer a nave 
espacial voar.

O Capitão Estrela - no ar em 5 de julho.
A prima Susan chega à casa de Juanito 
porque seus pais acabaram de se separar. 
Como sua prima está passando por um 

momento difícil, Carmela pede a Juanito e 
Vanessa que sejam pacientes com ela. O 
antagonismo entre Vanessa e sua prima é 
bastante óbvio.

O circo vai para o oeste - no ar 
em 6 de julho.
Susana sente-se desajeitada. Para tentar 
animá-la, Juanito conta a história de um 
menino valente que tem que sair à procura 
de um circo e escoltá-lo até a vila. Tina, 
uma jovem garota insegura, viaja com o 
circo. Pouco a pouco Susana ganha mais 
autoconfiança e não se sente tão inútil e 
desajeitada.

O desaparecimento de Susana - no ar 
em 6 de julho.
Os pais de Susana ligam para dizer que 
estão indo pegar a filha. Mas Susana 
desaparece. Juanito a encontra sentada à 
beira do lago. Ele diz a ela que seus pais 
estão chegando e a notícia a deixa mais 
confiante. Ela se junta a seus pais e os 
três voltam para casa conversando 
animadamente. 

Na pista do Rei Malvado - no ar 
em 9 de julho.
Juanito e seu avô não agüentam comer 
lentilhas e sua mãe não deixa que saiam 
da mesa até que seus pratos estejam 
limpos. Eles bolam um plano para evitar 
comer as lentilhas, mas a mãe descobre 
no último instante.

O castelo do Rei Malvado - no ar 
em 9 de julho.
Juanito é punido pela mãe por não comer 
suas lentilhas. O castigo é permanecer 
trancado em seu quarto. Mas Juanito 
come tantos doces enquanto está sozinho 
que acaba com uma terrível dor de barriga. 
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A deusa do rio - no ar em 10 de julho.
Juanito e seu pai decidem sair para pescar no 
mesmo lugar em que seu pai costumava ir 
quando era pequeno. Eles passam a noite toda 
lá e só conseguem pegar um peixe cada um. 
Ao amanhecer, antes de voltar para casa, o pai 
joga seu peixe de volta no rio. Juanito faz o 
mesmo. Eles voltam para casa de mãos vazias 
e com um segredo em comum. 

O tesouro do dragão - no ar em 10 de julho.
Juanito ouve às escondidas uma acalorada 
discussão entre Martin e Maggie e se 
aproxima com muito cuidado. A causa da 
discussão é o gato de Maggie. Juanito vê o 
gato e tenta capturá-lo para devolvê-lo à sua 
dona, mas percebe que o gato e o tímido 
Martin são bons amigos.

A terrível poção - no ar em 11 de julho.
A mãe de Frank conversa com Carmela e 
pergunta se seu filho pode estudar por algumas 
horas todos os dias com Juanito. Juanito fica 
muito nervoso e acaba tendo uma dor de 
barriga. Com a ajuda de seu avô, ele decide 
dizer a Frank que não quer estudar com ele.

Um fantasma de carne e osso - no ar 
em 11 de julho.
Juanito vê um fantasma entrar em seu quarto à 
noite. Ele fica muito assustado, até descobrir 
que o fantasma é ninguém menos do que 
Vanessa, que está usando uma divertida 
fantasia para pegar os doces que Juanito 
guarda em seu guarda-roupas. 

O navio inimigo - no ar em 12 de julho.
A mãe de Peter convida Juanito e Vanessa para 
brincarem em sua casa. Os primos de Peter 
também estão lá. Eles tentam assustar os dois 
irmãos com uma nave espacial. Mas o plano 
falha, porque Juanito e Vanessa não se deixam 
intimidar. Para alegria de Peter, todos passam a 
brincar juntos. 

Intrusos no planeta Laranja - no ar 
em 12 de julho.
Juanito e Vanessa encontram Peter e seus 
primos. Um dos gêmeos se mete em uma 
situação muito complicada. Juanito o salva 
e a partir desse momento eles passam a 
vê-lo de forma diferente. Juanito conquista 
a confiança de todos.

O monstro da escuridão - no ar 
em 13 de julho.
Chega a hora de ir para a cama e as luzes 
são apagadas. Juanito fica aflito, porque 
precisa ir ao banheiro. Ele se levanta 
assustado, temendo encontrar o monstro 
da escuridão. Até que percebe que o 
monstro da escuridão simplesmente 
desaparece ao acender a luz.

Incomodando o Rei Malvado - no ar 
em 13 de julho.
Peter está triste porque sente saudades de 
sua irmã Liz e gostaria que ela voltasse 
para casa. Juanito sugere que ele escreva 
seu desejo no papel e o enterre no jardim. 
Peter segue o conselho de Juanito e no 
mesmo dia Liz volta para casa, pronta para 
começar em sua nova profissão: mágica.

Alarme no Planeta Laranja - no ar 
em 16 de julho.
Peter aparece na casa de Juanito com seu 
material de química. Eles decidem inventar 
uma fórmula para fazer ouro e ficarem 
ricos. Os meninos misturam vários líquidos 
diferentes, mas não conseguem a fórmula 
desejada. A poção que fazem cheira tão 
mal que quase mata todas as plantas. Tom 
e Carmela voltam para casa trazendo boas 
notícias: em poucos meses Juanito e 
Vanessa terão um novo irmãozinho.

Sobre alfinetes e agulhas - no ar 
em 16 de julho.
Vanessa não é mais a mesma. Ela está sem 
apetite, não quer brincar e vai para a cama 
mais cedo do que o normal. À noite, ela 
confessa que está com medo de que com a 
chegada de seu irmãozinho eles não a 
amem mais como antes. Tom a consola e 
assegura que isso jamais aconteceria.

O prisioneiro da Torre Azul - no ar 
em 17 de julho.
Carmela insiste que Juanito deve ir ao 
acampamento, mesmo sabendo que seu 
filho não quer. No ônibus, ele encontra 
Miranda, uma garota que também não está 
feliz com a idéia de ir ao acampamento. 
Surge entre eles algo mais do que uma 
simples amizade. 

A terrível bruxa Muchogrito - no ar 
em 17 de julho.
Sarah, a mulher responsável pelo 
acampamento, tira a boneca de Miranda e 
o urso de pelúcia de Juanito argumentando 
que eles são muito crescidinhos para 
dormir com brinquedos de bebês. Juanito 
tenta se convencer de que não precisa de 
Sombra, mas a verdade é que sem seu urso 
ele se sente tão solitário que nem consegue 
dormir.

O grande mentiroso - no ar em 18 de julho.
Frank chega ao acampamento no carro de 
seu pai. Ao descobrir que Juanito tem uma 
amiga e é popular entre seus colegas, sua 
raiva explode. Frank inventa uma série de 
mentiras sobre ele. Miranda pede que 
Juanito conte uma de suas histórias e logo 
eles descobrem a verdade.
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A flecha sem dor - no ar em 18 de julho.
Juanito percebe que só restam poucos dias no 
acampamento e ainda não perguntou a Miranda 
se ela quer ser sua namorada. Ele decide 
perguntar no dia seguinte. Frank se põe em seu 
caminho e tenta impedi-lo, usando um truque 
baixo. Juanito consegue se livrar do rival e falar 
com Miranda. Ela aceita ser sua namorada.

O melhor cavaleiro da cidade - no ar 
em 19 de julho.
O acampamento finalmente chega ao fim. Frank 
está procurando desesperadamente uma forma 
de se vingar de Juanito. Ele planeja fazê-lo 
parecer um bobo na frente de Miranda e dos 
novos colegas.

O adeus - no ar em 19 de julho.
Todas as crianças estão se preparando para 
voltar para casa. Frank rouba a coroa de Melhor 
Amigo. Juanito sai atrás dele para recuperar seu 
troféu. Ele o recupera, mas leva mais tempo do 
que imaginava. Ao voltar, não encontra mais 
Miranda, que parte com seus pais. 

Mágica falada - no ar em 20 de julho.
Juanito volta do acampamento. Ele não quer 
admitir, mas está triste. Juanito não sente 
vontade de conversar nem de brincar. Peter 
visita Juanito e encoraja o amigo a ligar para 
Miranda. 

A falsa Miranda  no ar em 20 de julho.
Juanito e Peter conversam em voz baixa sobre 
Miranda e deixam Vanessa de lado. Vanessa 
finge ter os poderes de uma bruxa e diz que é 
capaz de prever o futuro. Eles inventam entre si 
uma inteligente história que os une e divertem-
se. Juanito fica tão contente que confidencia 
seu maior segredo para sua irmã. Ele conta a 
Vanessa que tem uma namorada.

O lado obscuro de sombra - no ar 
em 23 de julho.
Cai a noite e Juanito teme que pesadelos o 

acompanhem. Ele vai até o quarto de seu avô 
e quando volta descobre que Sombra sumiu. 
Vanessa pega seu amigo peludo e lhe dá um 
novo visual de cabelos soltos.

O segredo dos pesadelos - no ar 
em 23 de julho.
Juanito decide enganar os pesadelos. Ele 
coloca um travesseiro em sua cama fingindo 
que é ele quem está dormindo e vai dormir 
em outro quarto. Mas não há nenhum lugar 
para ele dormir com seu avô, nem com sua 
mãe, nem com Vanessa. A irmã imagina 
então uma solução, explicando que os 
pesadelos desapareceriam assim que ele 
abrisse os olhos.

Os piratas chegaram - no ar em 24 de julho.
Juanito percebe que os novos vizinhos 
chegaram e sai com seu avô para observá-
los. Ele não gosta dos novos vizinhos porque 
acha que se parecem com piratas. Uma das 
filhas do casal pega Juanito de surpresa e, 
antes que ele possa reagir, ela declara que 
são namorados.  

O resgate de Barriga Pequena - no ar 
em 24 de julho.
As filhas dos novos vizinhos, Ursula e Diana, 
convidam Juanito e Vanessa para ir à sua 
casa. Ao chegar lá, eles decidem brincar de 
piratas. Úrsula não desperdiça nem um 
minuto para lembrar Juanito de que ela é sua 
namorada. Vanessa descobre a relação entre 
eles e se torna cúmplice de seu irmão, 
prometendo não contar nada para sua mãe.

Um aniversário surpreendente - no ar 
em 25 de julho.
Úrsula convida Juanito para sua festa de 
aniversário. Todos têm que ir à festa 
fantasiados. Vanessa e Juanito levam um 
presente e brincam com as outras crianças. 
Peter também é convidado e brinca com 
Úrsula. Ela conta que sua prima está 

chegando para se juntar a eles. Quando 
a prima finalmente chega, ela é 
ninguém menos do que Miranda. 

Aturdido - no ar em 25 de julho.
O avô de Juanito o encoraja a falar com 
Úrsula. Ele diz a ela que ele tem uma 
outra namorada e que esta é ninguém 
menos que Miranda, sua prima. Ursula 
finge que isso não a incomoda e 
responde que pensou que Miranda 
estivesse com Peter, já que eles não 
saíram do lado um do outro durante a 
festa.

Um novo amigo em casa - no ar 
em 26 de julho.
Juanito, Vanessa e Tom encontram um 
cachorro que parece estar perdido. Eles 
dão comida e água para ele. O cachorro 
está desconfiado e não deixa ninguém 
chegar perto. Eles percebem que 
poderiam ficar com o cachorro, mas 
Carmela proíbe. O avô se mete na 
história e faz Carmela mudar de idéia.

Amigos inseparáveis - no ar 
em 26 de julho.
Juanito e Vanessa brincam com o 
cachorro. O animal demonstra ser 
muito inteligente. Ele aprende tudo 
muito rapidamente. As crianças 
decidem chamá-lo de Zíngaro (Cigano). 
Ao ver o cachorro, Frank e Paul ficam 
tão entusiasmados que querem ficar 
com ele.

Adeus meu amigo, adeus - no ar 
em 27 de julho.
Juanito e Vanessa adoram brincar com 
Zíngaro. Isso não agrada a Frank e Paul, 
que prometem vingança. Ao passar 
pela rua eles vêem um palhaço colando 
cartazes. No cartaz, aparece uma foto 
de um cachorro parecido com Zíngaro 
que pertence ao circo e fugiu. 

Nuvens carregadas no horizonte - 
no ar em 27 de julho.
Tom e Carmela saem de viagem. O céu 
é tomado por nuvens carregadas de 
tempestade. Um terrível incêndio 
começa na floresta da vizinhança. O 
avô diz às crianças que elas devem se 
preparar para o caso de terem que 
abandonar a casa. A situação se torna 
crítica. Mas os bombeiros conseguem 
controlar o fogo e tudo volta ao normal.
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Após a tempestade - no ar em 30 de julho.
Após o incêndio, as plantas parecem muito 
frágeis. Juanito, Vanessa e seu avô cuidam 
delas, mas não vêem recuperação. O avô não 
consegue encontrar uma solução e não 
entende o que há de errado. Juanito sugere 
tocar música para ver se as plantas reagem.

Juntos novamente - no ar em 30 de julho.
Miranda liga para Juanito e diz que vai passar 
alguns dias na casa da prima Úrsula, vizinha 
de Juanito. O menino teme que Úrsula possa 
soltar a língua e contar para Miranda que eles 
foram namorados.

O enigma do planeta - no ar em 31 de julho.
Uma das plantas do avô está doente e o velho 
homem não sabe o que há de errado. Ele 
decide investigar junto com seus netos. 
Juntos eles descobrem que a causa do 
problema é o gato da Sra. Maggie, que está 
fazendo xixi na planta. 

Um tiquinho de esperança - no ar 
em 31 de julho.
O avô de Juanito e Vanessa diz a eles que quer 
partilhar um grande segredo. Ele os leva até o 
cais e todos apanham excrementos das 
gaivotas. Ao voltar para casa o avô mistura os 
excrementos com terra e explica que, para 
ele, esse é o melhor fertilizante jamais criado. 

Uma situação muito delicada - no ar 
em 1 de agosto.
Carmela está considerando a idéia de voltar ao 
trabalho. Tom não está certo disso, 

especialmente porque eles estão 
esperando um novo bebê. Tom sai e um 
ladrão entra na casa e os ameaça. Carmela 
não se deixa intimidar e prepara panquecas 
com algumas ervas para dormir. 

A grande decisão de Carmela - no ar 
em 1 de agosto.
Carmela toma a decisão e retorna ao 
trabalho. O avô está cabisbaixo, pois acha 
que isso vai chatear o resto da turma. Ele 
comenta com Juanito que acha que ele 
deveria partir para não se tornar um 
incômodo para Carmela e Tom.

A longa espera - no ar em 2 de agosto.
Juanito observa pela janela. Ele vê chegar o 
carro do pai de Miranda. Eles estacionam 
em frente à casa de Úrsula. Miranda entra 
na casa de sua prima e seu pai vai embora. 
O caminho está livre para ele encontrar sua 
namorada. Ele parte imediatamente, mas 
Frank preparou uma armadilha para 
atrapalhar o tão esperado encontro. 

Miranda, estou aqui! - no ar 
em 2 de agosto.
Finalmente Miranda e Juanito se 
encontram. Peter e Úrsula estão com eles. 
Frank e Paul aparecem decididos a 
estragar o dia.

Um personagem perverso - no ar 
em 3 de agosto.
Juanito, Miranda, Peter e Úrsula partem em 
uma excursão para o rio. Úrsula e Peter 

estão namorando, mas ele é muito tímido 
para se aproximar da garota. Todas as 
vezes que ela chega mais perto, ele se 
afasta um pouco.

Presos no castelo - no ar em 3 de agosto.
Juanito, Miranda, Úrsula e Peter estão 
inspecionando uma antiga mina 
abandonada. Eles acabam presos após 
entrar na caverna. Eles precisam agir como 
um grupo de verdade, confiando e se 
apoiando uns nos outros para que possam 
sair com sucesso.

Drama em casa - no ar em 6 de agosto.
As aulas estão prestes a recomeçar. As 
férias chegam ao fim. Juanito ouve por 
acaso uma conversa entre Frank e Paul e 
descobre que planejam uma armadilha para 
ele na escola. A única coisa que vem à 
cabeça de Juanito é fugir de casa para que 
não tenha que ir à escola e enfrentar Frank.

A grande vitória - no ar em 6 de agosto.
Juanito e Vanessa estão quase saindo para 
a escola. É o primeiro dia de aula. Eles 
estão calados e um pouco tristes. Ao entrar 
na escola, eis que surge o temido Frank 
acompanhado por Paul. Frank desafia 
Juanito para uma luta. Juanito não se deixa 
intimidar e enfrenta os dois. 

Ficha técnica
Criação: Roser Capdevila
Produtora realizadora e distribuição: 
Cromosoma - Espanha

Programa Live Earth

Live Earth é um evento com 24 horas de shows de 
música com o objetivo de promover a conscientização 
popular sobre o aquecimento global.

Temas: ecologia e ecossistemas; música 
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 23 de setembro
Duração: 180 minutos
Distribuição: TV Globo
Licenciamento: não liberado
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Programa Memória do Movimento Estudantil Brasileiro (MME)

Memória do Movimento Estudantil Brasileiro é 
dividido em dois documentários: Ou ficar a 
pátria livre ou morrer pelo Brasil e O afeto que 
se encerra em nosso peito juvenil. O primeiro 
filme narra a trajetória do movimento estudantil 
a partir da criação da União Nacional do 
Estudantes (UNE), em 1937, até o inicio de 
2007, com a retomada do terreno na Praia do 
Flamengo, no Rio de Janeiro, onde ficava a sede 
histórica da entidade, demolida durante a 
ditadura militar. O documentário revê a vida 
política brasileira sob o olhar dos estudantes: a 
fundação da UNE, a entrada do Brasil na guerra, 
a campanha do Petróleo é Nosso, a luta pelas 
reformas de base e contra a ditadura, a 
reconstrução da UNE e a redemocratização. Em 
O afeto que se encerra em nosso peito juvenil, o 
espectador tem contato com a memória cultural 
e afetiva dos que vivenciaram o movimento 
estudantil. Atores, atrizes, poetas, dramaturgos 
e cineastas de várias gerações contam sobre 
sua formação política, enquanto militantes 
falam de seus afetos, vivências e experiências 
na ação, clandestinidade, prisão e exílio. 

Títulos dos episódios:
Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil
O afeto que se encerra em nosso peito juvenil

Temas: história; juventude; vídeos 
e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 11 e 12 de agosto
Duração: 52 minutos
Licenciamento: não liberado
Parceiros: Fundação Roberto Marinho, União 
Nacional dos Estudantes e Petrobras

Consultoria:
Angélica Müller é historiadora, doutoranda em 
História Social e professora-assistente da 
Universidade de São Paulo. Müller atua na área 
de História Política do Brasil Contemporâneo, 
com ênfase na história do movimento 
estudantil. 

Carla Siqueira é jornalista, doutora em História 
Social da Cultura pela Puc-Rio e professora do 
Departamento de Comunicação Social da 
universidade. Desde 1994, trabalha na 

realização de pesquisas de imagens e 
conteúdo para cinema, TV, livros, 
exposições e multimídia e na concepção 
e desenvolvimento de produtos 
e projetos culturais.

Silvia Finguerut é arquiteta e foi gerente 
geral da área de Patrimônio da Fundação 
Roberto Marinho.

Ficha técnica
Direção: Silvio Tendler
Narração: Cássio Gabus Mendes 
Elenco: Amir Haddad, Chico Diaz, Dira Paes, 
Alexandre Santini, Bárbara de Castro, 
Aline Arteira, Clara Soraia, Ana Cândida, 
Yasmini Andrade, Alessandro Perssan, 
Miguel Campelo e Aldo Perrota.
Direção musical: Cláudio Lyra
Participação especial: Bnegão, Maíra Lemos 
e Thiago Mocotó
Produção executiva: Ana Rosa Tendler
Assistente de direção: Alexandre Santini 
Montagem: Bernardo Pimenta
Produção: Martha Twice
Gerência de produção: Maridalva Almeida 
e Elisa Farias
Pesquisa de imagens: Paula Fabiana
Segunda assistente de direção e pesquisa: 
Renata Ventura
Assistência de pesquisa: Ana Davis
Roteiro e texto: Silvio Tendler 
Assistência de roteiro: Alexandre Santini 
Consultoria: Carla Siqueira, Angélica Müller 
e Silvia Finguerut
Concepção de design: Ecatherina Brasileiro
Animações: Thiago Macedo, João Caldas 
e Will Alves
Direção de fotografia: Mustapha Barat
Câmeras: Thiago Brasileiro, André Pamplona, 
André Carvalheira e José Manoel
Direção de arte: Fábio Ferreira
Assistente de direção de arte: 
Karina Maldonado
Som: Aloísio Compasso
Figurino: Masta Ariane e Diana
Caracterização: Beth Bongarte e Rosa
Produtora realizadora: Caliban Produções

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Gustavo Baldoni
Produtores assistentes: Marcela Cairo 
e Vinícius Dias
Videografismo: Stânio Soares
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente de projetos de Patrimônio: 
Mariângela Castro
Gerente geral de Patrimônio 
e meio ambiente: Lúcia Basto
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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O tema Juventude está na agenda do Canal Futura desde 
a sua fundação. Foram inúmeros programas, parcerias, 
ações de mobilização comunitária, articulações 
institucionais e eventos diversos que possibilitaram voz às 
juventudes brasileiras e continuam dialogando com as 
principais demandas que a conjuntura do país apresenta 
aos milhões de jovens brasileiros.

Com a proximidade da 1ª Conferência Nacional de 
Políticas Públicas para a Juventude, em abril de 2008, 
entendemos que deveríamos apoiar, incentivar e divulgar 
as iniciativas de participação cidadã das juventudes 
brasileiras, suas propostas atuais e suas principais 
bandeiras que vêm sendo construídas em diferentes 
modos de mobilização nos quais os grupos juvenis 
brasileiros atuam. 

Através de encontros e conferências livres preparatórias 
para a Conferência Nacional, realizadas no último 
trimestre de 2007, nos aproximamos das mais recentes 
reivindicações das juventudes brasileiras, atualizando 
nosso discurso e procurando contribuir para a revisão das 
atuais políticas existentes e a ampliação das formas de 
participação e controle social. 

Ouvimos os jovens quilombolas do sertão pernambucano, 
acompanhando suas discussões sobre raça, etnia e 
territorialidade. Registramos os novos atores sociais 
presentes nos encontros de adolescentes em Natal. 
Acompanhamos as preocupações com o meio ambiente e 
com os desafios de viver em uma metrópole dos jovens 
urbanos de São Paulo. Dialogamos com as redes e 
articulações de jovens na Bahia sobre mercado de 
trabalho e acesso à educação e ouvimos os jovens no Rio 
de Janeiro apresentarem suas propostas sobre cultura e 
participação política. Nestes eventos, o Futura produziu 
diversos interprogramas, com mais de 13 temas, para a 
grade do Canal em 2008. 

Ao mesmo tempo, realizamos diversas consultas às nossas 
redes parceiras por todo o Brasil em temas como 
juventude e democracia e juventude e mercado de 
trabalho, influenciando e contribuindo com as pautas de 
nossos programas jornalísticos. Realizamos, 
simultaneamente, Grupos Focais e um Fórum sobre 
Juventude e Participação, que reuniu mais de 15 
organizações especializadas nesta temática, para revisar e 
criticar nossos programas da grade e apresentar 
propostas de temas, fontes e abordagens que foram 
sistematizadas e já começam a influenciar nossos novos 
programas e ações.

Juventude e participação 
Alexandre Arrais, coordenador de mobilização comunitária do Canal Futura

Essa participação e apoio do Canal 
Futura e, em especial, da área de 
Mobilização Comunitária, aos eventos 
acima mencionados, justifica-se, 
também, pela escolha do Futura em 
priorizar o tema Democracia nos anos 
de 2008/2009. Em nossa avaliação, 
debater democracia no Brasil implica 
em envolver, garantir voz e apoiar as 
principais iniciativas de protagonismo 
juvenil em nosso país, colaborando 
para a ampliação da participação dos 
jovens nas discussões sobre as políticas 
que diretamente causam impacto em 
suas vidas.

No ano de 2007, completamos 18 anos 
de vigência do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e da assinatura da 
Convenção Internacional dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes. Em 2008, 
completamos 20 anos do direito ao 
voto dos jovens entre 16 e 18 anos. 
Outras datas importantes envolvendo 
os jovens marcam este período 
próximo, no qual o Canal Futura 
pretende, através de sua programação 
e suas ações mobilizadoras, continuar 
contribuindo para a garantia e 
ampliação dos direitos das juventudes 
em nosso país e para a visibilidade das 
suas lutas.
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Horas inéditas
Tempo inédito no ar: total de 1264 horas e 55 minutos
Tempo de produção real: total de 698 horas 
e 10 minutos

Produções  Núcleo de Programação

Carnaval
Documentário G.R.E.S. Concentração 
Série de 3 episódios Joana e Marcelo
Sala de Notícias em Debate - Carnaval (Samba)
Sala de Notícias Entrevista - Maestro Spok
Sala de Notícias - Economia de Carnaval
Jornal Futura Especial
7 interprogramas No Batuque
1 vinheta Carnaval - No Ritmo do Brasil

PAN
Estréia da série Campeões de Olímpia
Sala de Notícias Entrevista - Luisa Parente
Sala de Notícias Entrevista - Jaqueline Silva
Sala de Notícias Entrevista - Flávio Canto
Sala de Noticias - Formação de Atleta
Matérias no Jornal Futura
01 flash jornalístico na programação
14 interprogramas Tá no PAN
13 interprogramas Por dentro do PAN
5 fade Esportes

Semana do Meio Ambiente
Cidades e Soluções
Doc. Amazônia, Histórias da Nossa História
Doc. Expedição Floriano
Doc. Mudanças do clima, mudanças de vidas
Sala de Notícias Especial Antártica  Aquecimento 
Global
Sala de Noticias em Debate - Amazônia: 
desenvolvimento e preservação
10 interprogramas Cenas Amazônicas
4 interprogramas Hã?
10 interprogramas Tira e Põe
1 vinheta Dia Mundial do Meio Ambiente
1 vinheta Semana Meio Ambiente

Dia Mundial dos Refugiados
Doc. Infância Refugiada
Doc. Vidas à Sombra
Doc. De Volta para Casa
Sala de Noticias - Refugiados
Série de matérias no Jornal Futura

Festa Junina
Matérias no Jornal Futura
1 vinheta Viva São João
1 vinheta Tem Festa no Arraial

Programação Especial Futura 10 Anos
Série de 20 programas Retrospectiva 10 anos
Doc. Pro Dia Nascer Feliz
Tempos de Escola Especial
Show Live Earth
4 Sala de Noticias Especiais - 10 anos Futura
Matérias especiais no Jornal Futura
8 interprogramas Causas
10 interprogramas Décadas
10 interprogramas Aritmética do Bem
24 mensagens Parabéns Futura

Dia das Crianças
Cine Especial Suki na Savana
Estréia da nova temporada Mundo da Leitura
Matérias no Jornal Futura
5 interprogramas Mitorama
10 interprogramas Mensagens Infantis
20 interprogramas Brichos, A Natureza da Cultura
1 vinheta Dia da Criança

1 vinheta Mês das Crianças

Dia do Professor
Matéria no Jornal Futura
3 interprogramas Dia do Professor
1 vinheta Dia do Professor

Dia Nacional da Consciência Negra
Doc. Mestre Leopoldina, a Fina Flor da Malandragem
Matérias no Jornal Futura
Sala de Notícias Entrevista - Makota Valdina
Sala de Notícias em Debate - Consciência Negra
1 vinheta Dia Nacional da Consciência Negra

Prêmio Gestão Escolar 2007
Prêmio Gestão Escolar 2007  Inscrições
Jornal Futura Especial com transmissão ao vivo 
da Puc-PR

Dia Mundial de Luta contra a Aids
Doc. Xpress da MTV
Sala de Noticias em Debate  Os Caminhos da Aids
Matéria especial no Jornal Futura
1 vinheta Dia Mundial de Luta Contra a Aids

Dia Internacional da Criança na Mídia
Especial Projeto Animação 
Especial Jovens Soluções
Especial Na Tela
Show Pé com Pé - Palavra Cantada
Aberto ao Público - O Continente Frágil
Cine Especial Crianças Invisíveis 
Doc. Um Mundo para Todas as Crianças
Sala de Notícias Entrevista Thalita Rebouças
Sala de Notícias Especial Criança e Família 
Jornal Futura Especial
7 interprogramas Expresso Celular
6 interprogramas Boca no Trombone produzidos pelas 
Universidades: Unisinos, Unifor, UESC, Unaerp
6 interprogramas Prêmio Gestão Escolar 2006
1 vinheta O Mundo Que Queremos

Fim de Ano
Programação especial para os dias 24 e 25 de dezembro
Cine Especial Uma Amizade Inesperada
Doc. Onde o Natal Começou
Doc. Carlitos: A Arte de Charles Chaplin + curta O 
O Vagabundo
Cine Especial Janela da Alma
Sala de Notícias Entrevista Evgen Bacvar
Jornal Futura Especial
7 interprogramas Por Falar em Natal

Programação Especial Fim de Ano 31/12
Aberto ao Público - Orfeu Hoje 
Cine Especial Tendrel
Jornal Futura Especial - Cidadania

Outros Projetos
Exibição de 10 documentários do projeto Por que 
Democracia?
3 Programas Gramado Cine Vídeo (total 5 vídeos)
Chamada Negro em Cena - Rede Globo e Canal Futura
Campanha Prêmio Cultura Viva
Campanha Desenvolvimento e cidadania Petrobrás
3 interprogramas “O que é o que é?”

Outras Vinhetas
Dia Internacional da Mulher
Pitching futura 2006
Pitching futura 2005 para exibição antes 
de “O Bom jeitinho brasileiro”
Dia da Amazônia
Dia da Árvore
Calendário “100 anos Niemeyer”

Total de Chamadas: 2011
Total de agendas de rede: 96
Total de campanhas: 61

Criança Esperança
Desde 2002, o Futura exibe em sua grade de 
programação a campanha Criança Esperança, 
da Rede Globo, que no ano de 2007 foi ao ar 
no dia 11 de agosto.

Produções - Universidades Parceiras
5 programas Geração Futura Universidades 
Parceiras (total de 15 vídeos)
20 vídeos para o quadro Meu Lugar Secreto 
do programa Teca na TV
1 Sala de Notícias em Debate gravado na 
Unisinos (RS)
1 Sala de Notícias em Debate gravado 
na Unifor (CE)
6 Peças “Boca no Trombone” produzidos pelas 
universidades: Unisinos, Unifor, Uesc, Unaerp
21 spots
4 vinhetas Horário de Verão

Interprogramas de rede
21 peças da série O canto do Ariano
1 peça Conhecendo a França
10 peças Interprograma Mensagens Infantis
10 peças inter Árvores
1 peça Se Liga! Dengue
7 peças Expresso Celular
3 versões Nomes do Brasil - Oscar Niemeyer

Promoções
3 peças promoção Mundo da Leitura
2 peças promoção Um pé de quê?
2 peças promoção 02 do Mundo da Leitura
2 peças promoção Passagem Para...
2 peças Dia da Consciência Negra
1 peça promoção Palavra Cantada
1 peça resultado promoção O Globo 
O mundo que Queremos

Produções para o Canal 18 (São Gonçalo-RJ)
93 agendas de programação
26 Minuto da Educação
13 spots Canal 18 (Futura em SG e Niterói)
1 peça promoção  Canal 18
1 peça promoção Lançamento Teca na TV no 
Planetário da Gávea (RJ)
1 peça especial de Lançamento do Teca na TV 
no Shopping São Gonçalo
1 chamada especial do Teca na TV
1 mensagem Canal 18 - Juliana Paes
1 mensagem Canal 18 - Serginho Groisman
1 interprograma Se Liga! Dengue
1 vinheta 434 de Niterói
11 interprogramas Tá no Pan
10 quiz Por Dentro do Pan
3 inteprogramas Mensagens Infantis
3 versões de interprograma Nomes do 
Brasil - 100 anos de Oscar Niemeyer
4 mensagens de telespectadores Feliz 2008

Produções para a TV Barcas
Aritmética do Bem - 8 peças
Cenas Amazônicas - 6 peças
Conhecendo a França - 1 episódio
Objetivos do Milênio - 8 peças
Promoção Passagem Para... - 1 peça
Quiz Pan 2007 - 6 peças
Se Liga! - 7 peças
Se Liga! Dengue - 1 peça

Total 2007: 30 minutos
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Mestre Leopoldina - A Fina Flor da MalandragemPrograma

O documentário Mestre Leopoldina - A Fina 
Flor da Malandragem mostra a lendária 
figura de Mestre Leopoldina, sua vida, suas 
histórias e sua importância para o universo 
da capoeira. O filme conta com o arquivo 
pessoal de fotos do mestre, jornais e 
vídeos que ilustram momentos de sua 
trajetória profissional como exímio 
capoeirista, músico e compositor, 
participando ainda de espetáculos de 
teatro, de documentários para a televisão e 
de escolas de samba no Brasil e no mundo.

Temas: cultura afro-brasileira; história; 
personalidades

Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Duração: 54 minutos
No ar em 20 de novembro
Licenciamento: não liberado

Ficha técnica
Roteiro: Jorge Itapuã Beiramar
Direção de fotografia: Renato Laclette
Direção musical: Mario Moura
Edição: Karen Akerman
Produção e direção: Rose La Creta
Realização e distribuição: 
Olhar Feminino Produções

 
          
        

  

    

   
      

       
      
      

  
   
       

     
      
      
      
      

   
    
    
     

  

   
  

     
  
      
       

       
  

   
  
    

      
    

   
  
   
    
    
     

 
   

    
     

    
      
    

   
  

        
    

  
  
    
   

  
    

      
   

  
   
      

    

    

  
   

    
    

    
       

   
      
       

      

   
     

       
 

      
   
         

    
        

     
   
  
  

      
      

    
      
     
       

  
   
       

    
     
     

  
         

    
    
          

 
    
     

  
     

     
      

  
    

 
        

       
         
   
    

       

 
   

  
      

    
  
  

   

   
     
   

 
         

     
           
    

   
     

    
        
    

        
 

       
  

       
    

 
    

  
       

    
    
   

    
   
       

     
      
       
    
     
    
      
   

      
   
   
        

     
        

   
         
   

      
      
      
    
    
    
     

   
      

      
     

    
     

    
     

     
     

     
    
     

   

Novas parcerias:
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Unipar - Universidade Paranaense
Furb - Universidade Regional de Blumenau

Descrição das parcerias:
UFPE - parceria de conteúdo através dos projetos 
de alunos do curso de Comunicação Social.
Unipar - parceria de retransmissão da programação 
do Canal Futura em canal aberto para a cidade de 
Umuarama, Paraná.
Furb - parceria de retransmissão da programação 
do Canal Futura em canal aberto para a cidade de 
Blumenau e municípios adjacentes, em Santa 
Catarina.

Expansão do sinal do Canal Futura:
TV Serra Azul - em parceria com a Universidade 
Estadual de Goiás, iniciou a transmissão da 
programação do Canal Futura em canal aberto para 
o município de Porangatu, em Goiás. Alcance de 40 
mil pessoas.

UPF TV - ampliou, em 2007, o sistema de 
irradiação de seu sinal através de duas 
retransmissoras nos municípios de Marau e 
Carazinho. A programação do Canal Futura, em 
canal aberto e gratuito, passou a atingir mais 130 
mil pessoas.

Ações com universidades parceiras em 2007 - 
resultados em horas inéditas para a 
programação nacional:

Jornalismo (atuação de todas as universidades)
268 matérias para o Jornal Futura
Duração: 13 horas e 15 minutos

Sala de Notícias em Debate Especial (programa 
gravado nas universidades parceiras Unifor e 
Unisinos e exibido nacionalmente)
2 programas
Duração: 1 hora

Jornal Futura Especial (Votação do Prêmio Gestão 
Escolar ano base 2006. Gravado na Puc-PR)
1 programa
Duração: 30 minutos

Sala de Notícias em Debate ao vivo (atuação do 
Mackenzie - SP com utilização de link próprio 
durante o programa para participação de 

convidados que estejam em São Paulo)

Mundo da Leitura (em parceria com a UPF TV)
28 episódios
Duração: 14 horas

Adrenalina (em parceria com a TV Unisinos)
26 episódios
Duração: 13 horas

Geração Futura - Universidades Parceiras 
(oficina de vídeo em parceria com todas as 
Universidades)
5 episódios
Duração: 50 minutos

Meu Lugar Secreto (quadro do programa Teca na 
TV em parceria com todas as Universidades)
17 interprogramas
Duração: 18 minutos e 13 segundos.

Jornada Literária de Passo Fundo (em parceria 
com a UPF TV  gravação das mesas de debate)
4 programas
Duração: 2 horas

Na Tela (em parceria com a TV Lumen, Puc-PR e 
com a ONG Casa da Videira)
1 programa
Duração: 30 minutos

Boca no Trombone (interprograma gravado pelas 
Universidades como participação no Dia 
Internacional da Criança no Rádio e na TV  Unicef)
6 interprogramas
Duração: 4 minutos e 15 segundos

Gramado Cine Vídeo (Festival de valorização das 
produções universitárias)
5 programas
Duração: 1 hora e 57 minutos

Total de horas: 47 horas e 24 minutos.

Outras ações com universidades 2007:

Consultoria Globo Ciência e Globo Ecologia: 
gravação de 7 programas nos centros de 
pesquisas das Universidades Parceiras.

Licenciamento da programação produzida em 
parceria coma s universidades:

parceria coma s universidades:
Mundo da Leitura (UPF TV) e Adrenalina 
(Unisinos) licenciados para a Globo Internacional.
Instrumentos com Estilo (Puc-PR)  cedidos para 
exibição no fade das parabólicas.

Participação do Canal Futura em eventos 
acadêmicos: 
Semana de Comunicação Uesc - palestra de 
Leonardo Menezes (Núcleo de Conteúdo). 
Semana de Comunicação Mundo Unifor - palestra 
de João Alegria (Supervisão Artística).

Aproximação às reitorias:

Crub - Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras.
Participação do Canal Futura nas mesas de 
discussão. 

Abruem - Associação Brasileira de Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais.
Participação do Canal Futura nas mesas de 
discussão.

Andifes - Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior.
Participação do Canal Futura nas mesas de 
discussão.

ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras 
do Ensino Superior.
Participação do Canal Futura nas mesas de 
discussão.

Outras ações:

1ª Reunião de Reitores das Universidades 
Parceiras
Realizada na Fundação Roberto Marinho, em 
março de 2007, a reunião promoveu o encontro 
entre os reitores das Universidades Parceiras do 
Canal, para apresentação das ações realizadas na 
parceria e das propostas de projetos futuros. 

1º Encontro de Jornalismo das Universidades 
Parceiras
Realizado na Fundação Roberto Marinho, em 
dezembro de 2007, jornalistas das 17 
Universidades parceiras do Canal se reuniram 
para discutir novas abordagens de assuntos com 
relevância nacional.
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Programa

Minha Periferia

Mudanças do Clima, Mudanças de Vidas

No programa Minha Periferia, Regina Casé percorre 
diversas periferias para mostrar a origem de 
personalidades, artistas e esportistas. A série, reeditada 
especialmente para o Canal Futura, mostra cenas que 
não foram ao ar no Fantástico. Os episódios agora têm 
duração maior e permitem que o espectador se 
emocione durante as incursões por favelas, subúrbios e 
bairros do Brasil e até da África! São lugares humildes e 
muitas vezes precários que transbordam cultura, alegria 
e dignidade.

Temas: identidade cultural; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

Apresentadora: Regina Casé foi uma das criadoras do 
grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone. Chegou à TV Globo 
trabalhando em programas de humor e depois em 
novelas. Participou do TV Pirata, Programa Legal, Brasil 
Legal e Muvuca.

Sinopses por episódio (26 min):

Luís Melodia e Elza Soares - no ar em 28 de março.
O primeiro programa da série Minha Periferia começa 
com dois medalhões da nossa música. No primeiro 
bloco, Regina Casé acompanha Elza Soares pelo bairro 
de Água Santa, no Rio de Janeiro, e conhece a origem 
desse verdadeiro ícone da nossa música. Em seguida, 
vem o Morro de São Carlos, templo do samba, das 
primeiras escolas de carnaval e do nosso querido Luís 
Melodia.  

Thiago Martins e Douglas Silva - no ar em 4 de abril.
O segundo episódio da série mostra dois jovens 
talentos brasileiros, cariocas e da periferia. Regina sobe 
o morro do Vidigal junto com Thiago Martins e conhece 
o seu dia-a-dia numa das maiores favelas da zona sul 
do Rio de Janeiro. Em seguida, encontra o talentoso 
Douglas Silva e com ele retorna à favela Kelson para 
lembrar sua infância, visitar os amigos e recordar as 
alegrias e tristezas vividas ali.

MC Leozinho e Buchecha - no ar em 11 de abr l.
Regina cai no funk em Niterói. Conhece o simpático 
Morro do Caranguejo, onde mora o autor do maior hit 
do funk nos últimos tempos, o Mc Leozinho, da 
música Se ela dança eu danço. Depois Regina leva o 
cantor Buchecha de volta às suas origens, no Morro 
do Coronel. Lá visitam parentes, reencontram amigos 
e se emocionam lembrando de momentos da carreira 
do cantor.

Karatê / badminton - no ar em 18 de abril.
O programa mostra meninas que venceram 
dificuldades, preconceitos e se tornaram campeãs. 
Priscila, de 12 anos, mora na Vila do João, no Rio. 
É campeã de karatê. Com ela, Regina conhece as 
dificuldades de ser uma esportista numa comunidade 
pobre. Já Renata Faustino mora na favela da 
Chacrinha e se tornou a número 1 no badminton. 
Assim como ela, muitos outros jovens treinam esse 
desconhecido esporte graças a um projeto visionário 
de um professor de educação física.

Economia informal e visitas - no ar em 25 de abril.
Regina Casé mostra a grande rede de economia 
informal que move as mais variadas periferias 
brasileiras. Os carregadores de material de 
construção Titinho e Willian sobem o morro da 
Rocinha carregando de tudo. Seu Narciso se vira 
vendendo jacas na favela. E Regina leva Ivan, que 
joga tênis num clube de classe média alta da Zona 
Sul do Rio, para conhecer o morro Santa Marta, onde 
mora Anderson, seu boleiro no clube.
 
África - no ar em 2 de maio.
Regina Casé vai a Moçambique, na África, à procura 
de três árvores: o Pau Preto, o Baobá e o Canhoeiro. 
Encontra um povo doce e encantador. Regina compra 
uma capulana, tecido que os moçambicanos usam 
para quase tudo no dia-a-dia, e descobre que está 
escrito no pano o nome de quatro bairros da periferia 
de Maputo: Nyagoya, Xiphamanini, Mafalala e 
Hlamankulu. A apresentadora segue atrás dos bairros 
e constata um mundo de semelhanças entre as 
periferias do Brasil e de Moçambique. 

Ficha técnica
Apresentação: Regina Casé
Direção e Fotografia: Estevão Ciavatta
Roteiro: Estevão Ciavatta, 
Alberto Renault e Regina Casé
Assistente de direção: Lao de Andrade
Edição: Gian Carlo Bellotti
Imagens: Lao de Andrade, 
Nuno Godolphim, Roberto Riva 
e Markão Oliveira
Produção executiva: Nuno Godolphim
Equipe de produção: Maíra Fernandes 
de Mello, Alice Casé e Fernanda Oliveira
Som direto: Cristiano Marciel
Maquiagem: Ricardo Tavares
Trilha original: Lucas Marcier 
e Rodrigo Marçal (Estúdio Arp.X)
Assistente de edição: Isis Mello
Assistente de câmera: Diogo Corrêa
Pesquisa: Carolina Bastos 
Imagens de arquivo: Cedoc
Produtora realizadora: Pindorama Filmes

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Cristina Carvalho
Produtores assistentes: Luciana Souza 
e Vinícius Dias
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
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Secas extremas, inundações, furacões. Pessoas que 
perderam suas casas, suas plantações, seus animais, 
sua fé. Essa é a realidade enfrentada por brasileiros 
em diversas regiões do país. A causa? As mudanças 
do clima. Apesar de muita gente ainda achar que 
aquecimento global é coisa de cinema ou que só 
acontecerá daqui a muitas gerações, o documentário 
do Greenpeace Mudanças do Clima, Mudanças de 

Vidas mostra que tudo isso já é, 
infelizmente, uma realidade.

Tema: ecologia e ecossistemas
No ar em 07 de junho
Duração: 1h
Direção: Todd Southgate
Distribuição e realização: Greenpeace
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Comunicação transformadora 
e em transformação

 

     

       
       

       
        

          
        

        
           
       

 

   
   

 
  

  

        
         

        
        

  

    

           
        

        
        

           
        

          
         
  

           
        

        
          
          
         

          
         
    

          
         

          
         

          
         

       
        
 

         
      

      
           

         
       

        
         

        
       

     

          
        
       

      
        

        
         

          
          

     
 

       
         

           
        

       
         

          
      

       
        

      

 
  

    
   
    

     
   

    
    

  
   

     
      

   
  

    
    

    
    

   
   
   

 
   

 
    

  
     

  
   

   
   

  
   

   

O Seminário Internacional de 
Comunicação para a Transformação Social 
foi realizado pelo Canal Futura, em São 
Paulo. Durante sua palestra de abertura, 
Warren Feek - diretor da The 
Communication Initiative - exibiu um 
filme, via YouTube, que retrata o pano de 
fundo "inescapável" para qualquer debate 
sobre a mídia/comunicação hoje. É uma 
história-piada do futuro, nosso provável 
futuro, narrada do ponto de vista de quem 
vive após o ano 2050. 

No filme, o Google, grande potência da 
Web 2.0, comprou a Microsoft. Lawrence 
Lessig, fundador do Creative Commons, 
virou Secretário de Justiça dos EUA. A 
indústria cultural tradicional é passado. 
Nenhuma de suas estratégias desesperadas 
- de DRMs a processos contra 
compartilhamento de arquivos - conseguiu 
combater a mudança: a comunicação 
eletrônica deixou de ser feita de poucos 
para muitos. Todo mundo ("de muitos 
para muitos") se tornou "prosumer": ao 
mesmo tempo consumidor e produtor de 
conteúdos comunicacionais e ferramentas 
de comunicação.

No caminho para São Paulo, eu li um novo 
ensaio de Mark Pesce, pioneiro da 
realidade virtual e da linguagem VRML, 
que revela alguns números 
impressionantes e nada proféticos: os 
serviços de telefonia celular demoraram 10 
anos para atingir a marca de 1 bilhão de 
assinantes, 3 anos e meio para chegar a 2 
bilhões, e apenas 18 meses para atrair o 
terceiro bilhão. A previsão é que em, 2008, 
metade de toda a humanidade tenha 
telefones celulares. Como até o mais básico 
desses aparelhos já tem funções 
multimídias, os usos que as multidões vão 
fazer da facilidade de comunicação serão 
sempre supreendentes. Serão, não. Já são. 

Hermano Vianna* Artigo publicado originalmente no site www.overmundo.com.br

Mark Pesce cita o caso dos pescadores 
pobres de Kerala, sul da Índia, que 
agora trocam torpedos SMS em alto-
mar e descobrem que portos têm o 
melhor preço/demanda para o cardume 
que acabou de ser fisgado por seus 
anzóis. O mesmo acontece com 
pequenos agricultores do Quênia, que 
se comunicam diretamente com os 
mercados das cidades vizinhas, sem 
mais depender de intermediários. São 
experiências de comunicação que não 
estavam previstas pelos modelos de 
negócios de fabricantes de celulares. 
Mas são cada vez mais comuns, e 
aparecem espontaneamente em 
qualquer "buraco" do planeta.

Nenhuma iniciativa de comunicação 
pode ignorar esta realidade, em 
constante e acelerada transformação. 
Os debates acirrados sobre a "net 
neutrality" mostram que o que está 
acontecendo não é automaticamente a 
vitória da democracia informacional. 
Novos mecanismos de controle, cada 
vez mais sofisticados, aparecem em 
cena, ao mesmo tempo em que as 
ferramentas para hackear os controles 
também proliferam. É uma batalha 
complexa, difícil, apaixonante. Não dá 
para menosprezar nenhuma das 
inúmeras forças que estão batalhando, 
nenhuma luta está ganha. Por isso o 
Seminário foi tão interessante: era o 
encontro de experiências muito 
diferentes que tentam praticar/pensar a 
comunicação como uma arma para 
garantir o desenvolvimento e a justiça 
social. Mas isso no meio de um 
turbilhão, sem chão firme para ancorar 
muitas certezas: "comunicação para a 
transformação social" virou o nome 
comum para todas essas experiências, 
justo quando a própria comunicação 
está sendo cada vez mais 
profundamente transformada pela 
transformação social, e a comunicação 
transformada pode ser mais 
transformadora, e assim por diante, 
sem fim.

Numa entrevista pré-Seminário, tentei 
criar minha própria definição do que é 
"comunicação para a transformação 
social". Cheguei à seguinte fórmula, que 
pretende ser a mais sintética possível, 
apesar de seu contorcionismo conceitual 
um tanto barroco: "comunicação para a 
transformação social é aquela que 
possibilita que as próprias pessoas que 
se comunicam, elas mesmas, decidam 
(no processo de se comunicar, e como 
resultado da comunicação) que 
transformações desejam fazer em suas 
sociedades." 

Nesse sentido, a comunicação mais 
socialmente transformativa seria aquela 
que possibilita que todos os 
participantes possam ser produtores e 
receptores de informação. Isso era 
praticamente (e também politicamente) 
impossível nos meios tradicionais de 
comunicação eletrônica: o espectador 
não tinha equipamento suficiente para 
produzir ou distribuir suas mensagens. 
Mas desde o aparecimento dos 
computadores pessoais, das câmeras de 
vídeo portáteis, dos celulares, etc, etc, é 
bem mais fácil que um computador 
perdido numa selva qualquer possa se 
transformar numa central emissora de 
broadcasting com público em todos os 
continentes. 

Seguindo essa trilha, o Overmundo 
aproveita toda essa grande 
oportunidade e aposta num regime 
editorial radicalmente colaborativo 
(todo mundo pode colaborar, e as 
decisões sobre o que é ou não publicado 
e sobre quanto destaque cada 
colaboração ganha são tomadas pela 
comunidade), tentando provar que 
processos abertos/descentralizados 
conseguem gerar qualidade de 
conteúdo. Além disso, o próprio 
software do Overmundo é também 
aberto podendo ser usado e 
transformado por outras iniciativas que 
queiram enveredar nos caminhos da 
produção colaborativa de conhecimento 
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(na abertura do Seminário, mostrei 
exemplos já no ar de utilização do código do 
Overmundo por outras iniciativas, como o 
iCommons e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública). 

Estamos aqui fazendo uma experiência 
pioneira, testando ferramentas e regras. 
Muitas vezes nosso dia-a-dia é tão 
absorvente que deixamos de perceber o que 
está acontecendo no mundo lá de fora, o 
mundo não Over. Por isso foi bom ter 
participado do Seminário, para conhecer 
outras experiências com objetivos 
semelhantes que estão sendo feitas em 
outras mídias e em outros cantos do mundo. 
Prometi, na minha fala no Seminário, que 
iria escrever um texto aqui no Overmundo, 
que teria como função principal dar 
continuidade às conversas iniciadas por lá. 
Vou publicar então algumas observações 
sobre coisas que me chamaram a atenção 
nas várias apresentações - os comentários 
estão abertos para outras observações, de 
pessoas que tenham ou não ido ao 
Seminário.

Os relatos de experiências diversas de 
comunicação para a transformação social 
começaram com a palestra de Arlene 
Centeno Guevara, da Fundação Puentos de 
Encuentro, da Nicarágua. Ela é uma estrela 
popular no seu país, pois foi uma das 
protagonistas da "telenovela" Sexto Sentido, 
produzida pela Puentos de Encuentro com 
o objetivo de levar para a juventude 
debates sobre sexualidade e direitos 
humanos. O interessante é que até a 
primeira exibição da Sexto Sentido não 
havia dramaturgia televisiva feita na 
Nicarágua. A equipe teve que aprender 
tudo na marra (desde a escrita de roteiros à 
edição final), a partir de exemplos de 
sucessos brasileiros e mexicanos que 
continuam a dominar a TV local. 

Apesar do uso de câmeras baratas, da 
inexperiência técnica, o resultado foi 
grande sucesso de audiência, uma espécie de 
Rebelde com causa, e até já foi exportado 
para países vizinhos e para os EUA. O que 
mostra que as pessoas querem ver suas 
experiências e realidades retratadas na 
mídia, não se importando tanto com 
comparações de qualidade técnica com 
produtos hollywoodianos. Arlene mostrou 
imagens dos atores de Sexto Sentido dando 
autógrafos para turbas de fãs nas ruas de 
Manágua. Fãs com os mesmos tipos físicos 

mestiços de seus ídolos. Ídolos que 
realizam outros trabalhos sociais atrás 
das câmeras, como programas de rádio, 
uma revista feminista, cursos e qualquer 
outra atividade que possa ajudar a 
difundir suas idéias transformadoras. 

Depois da Arlene, quem falou foi Zita 
Carvalhosa, que dirige o Festival 
Internacional de Curtas Metragens de 
São Paulo desde 1990. Durante o festival, 
na tentativa de levar os filmes para as 
periferias da cidade, surgiu a idéia das 
Oficinas Kinoforum de Realização 
Audiovisual, com esquema muito simples, 
mas com resultados estimulantes. As 
oficinas duram apenas três finais de 
semana e terminam sempre com quatro 
vídeos criados e finalizados pelos alunos. 
Parece difícil acreditar que um curso tão 
relâmpago possa gerar resultados 
positivos, mas isso é facilmente 
comprovado vendo os vídeos produzidos e 
também constatando que muitos dos 
"oficineiros" resolveram dar continuidade 
ao trabalho audiovisual abrindo 
produtoras nas suas quebradas, como a 
Filmagens Periféricas, da cidade 
Tiradentes. 

Na sua fala, Zita anunciou também a 
estréia do KinoOikos, novo site do 
projeto, com ambiente mais colaborativo, 
fóruns e streaming de vídeo. Vale a pena 
dar uma olhada no vídeo Cidade do Sol, 
que quando eu escrevo está na home do 
KinoOikos - é uma mistura muito esperta 
de documentário e ficção, abordando 
histórias de migrantes nordestinos que 
chegam na periferia de São Paulo para 
"vencer na vida".

A terceira experiência apresentada no 
Seminário nos trouxe notícias sobre as 
pesquisas do IZI (sigla para Instituto 
Central Internacional para Televisão 
Jovem e Educativa). A apresentação de 
Elke Schlote, editora científica e 
coordenadora de projetos, teve como foco 
apenas duas iniciativas. A primeira 
analisou a inovação num formato antigo 
como uma aula de línguas na TV. A aula 
virou um seriado envolvente. Os alunos 
são imigrantes (um iraquiano, um russo 
etc.) e a professora alemã. As situações de 
aprendizagem nada têm a ver com as 
tediosas repetições tipo "the book is on the 
table". São sempre relacionadas à vida 
cotidiana de alguém que acaba de chegar 

na Alemanha: a procura de emprego, 
as diferenças culturais etc. A 
diversidade de experiências entre os 
próprios alunos também provoca ricas 
cenas dramáticas, incluindo um 
namoro entre a professora e o 
iraquiano, causador de uma polêmica 
nacional. A segunda iniciativa 
apresentada por Elke Schlote é ainda 
mais interessante: uma pesquisa que 
grava em vídeo a reação de um grupo 
de crianças assistindo programas na 
TV, tentando perceber o que prende e 
o que dispersa suas atenções. O 
resultado prova muita coisa em 
detalhes. Mesmo uma explicação sobre 
o funcionamento do esôfago, quando é 
encenada de maneira criativa e bem 
narrada, faz com que as crianças 
grudem os olhos na tela. Gostaria de 
fazer o mesmo tipo de experiência 
para todos os programas com os quais 
já trabalhei...

Depois do IZI, foi a vez da Beatriz 
Lindenberg apresentar os projetos do 
Instituto Marlin Azul, já bem 
conhecido aqui no Overmundo por 
intermédio do seu projeto Revelando os 
Brasis. Como o tempo era curto, 
Beatriz só conseguiu falar sobre o 
Projeto Animação, que desde 2002 
ensina a produção de desenhos 
animados para alunos da rede pública 
de Vitória, Espírito Santo. Gostei de 
saber que as oficinas de animação 
conseguem também incentivar outros 
tipos de trocas culturais na cidade. Por 
exemplo: ao buscar músicos para a 
trilha sonora de seu filme, uma turma 
se lembrou de um grupo de congos que 
havia perto da escola. A parceria deu 
tão certo que esse grupo já tocou para 
outras animações, inclusive 
acompanhando uma orquestra 
sinfônica. Isso mostra como não só o 
produto final, mas o próprio processo 
de produção, se pensado de forma não 
óbvia, pode dar início a outras 
transformações sociais importantes 
para uma rede cada vez mais ampla de 
grupos e indivíduos envolvidos na sua 
criação.

Saímos de Vitória e fomos conhecer a 
Soul City, da África do Sul. O nome 
nasceu com um programa de TV, mas 
fez tanto sucesso que até batizou uma 
nova favela, algo assim como Roque 
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Santeiro, que hoje é o maior mercado de 
Angola. O que surpreende é que Soul City 
é um programa que pode ser chamado de 
educativo - e isso prova que boa educação 
pode ser aliada de bom divertimento e 
altos índices de audiência. A fala de 
Harriet Perlman, produtora executiva 
senior do Soul City, partiu de uma crítica 
contundente das tradicionais campanhas 
de saúde que dizem "não fume" ou "use 
camisinha" - "se não fizer o que eu ordeno, 
você vai morrer". Esse tipo de intimidação 
simplista não funciona em lugar nenhum, 
em cultura nenhuma. As culturas são 
complexas, os indivíduos são complexos. 
Por isso as campanhas de saúde devem 
levar em conta essa complexidade. A boa 
dramaturgia, colocando em cena 
personagens com pontos de vistas 
distintos, torna possível que os temas 
sejam discutidos em profundidade, sem 
tratar o público como um território 
virgem, onde as verdades devem ser 
plantadas à força.

Outra experiência extremamente 
inovadora em termos de comunicação para 
a saúde está sendo realizada nas margens 
do rio Tapajós, perto de Santarém, no 
Pará, com o projeto Saúde e Alegria. No 
Seminário, Fábio Anderson Rodrigues 
Pena, coordenador do Programa de 
Educação, Cultura e Comunicação do 
projeto, traçou um panorama geral de 
suas múltiplas atividades, incluindo a 
incrível Rede Mocoronga de Comunicação 
Popular. Além de programas de rádio e 
fanzines em várias vilas ribeirinhas, todos 
feitos por jovens locais, a Mocoronga está 
implantando telecentros em muitos 
lugares, todos abastecidos apenas por 
energia solar. O Fábio prometeu e vou 
ficar cobrando (aqui é assim: promessa de 
seminário é mais que dívida): ele vai 
convidar os usuários dos telecentros 
mocorongas para se tornarem 
colaboradores do Overmundo. Estamos 
ávidos por notícias culturais aí do 
Tapajós!

Minha mesa, a última do evento, seria 
dividida com Hanan Ayari, apresentadora 
de um programa de TV para crianças da 
Al-Jazeera. Mas ela teve problemas de 
saúde e não pode fazer o vôo Qatar-São 
Paulo. Pena: eu estava curioso para 
conhecer melhor o projeto infantil da 
Al-Jazeera, uma rede de comunicação que 
não brinca em serviço e parece ter várias 

respostas para o futuro da TV na era da 
Internet (tanto que fez recentemente 
acordo comercial com o YouTube). 
Também queria saber como a 
programação para crianças lida com os 
ensinamentos religiosos: na semana 
passada, quando dei olhada no site 
para me preparar para o Seminário, a 
maioria dos programas falava sobre o 
jejum do Ramadan. Se houvesse a 
mesma presença religiosa numa TV 
educativa "ocidental", sem dúvida 
haveria protestos variados... Mas esse 
debate fica para um próximo 
Seminário.

Quem substituiu Hanan Ayari na mesa 
foi Marcela Benavides, do Ministério da 
Cultura da Colômbia, órgão 
responsável pela coordenação da 
programação cultural da TV pública 
colombiana. Marcela é especialista em 
uso de novas tecnologias para a 
educação, e isso dá para se perceber na 
nova programação do canal Señal 
Colombia que acaba de estrear: inclui 
revistas como a Sub30, com edição 
rapidíssima, uso de câmeras DVs, e um 
real espírito de experimentação que faz 
falta em muitos programas educativos.

Eu fui convidado para falar da minha 
experiência no Central da Periferia, que 
para mim é sobretudo um projeto de 
reflexão acerca do lugar possível da 
televisão tradicional (a chamada 
grande mídia) nesta nova realidade 
onde a produção de comunicação 
eletrônica se descentralizou e está 
sendo apropriada das maneiras mais 
diversas por grupos sociais diferentes. 
Tudo o que o Central da Periferia 
mostrou, mesmo os sucessos musicais 
cantados pelas multidões, não precisou 
da TV de massa para existir e se 
difundir nacionalmente. Fizemos um 
programa de auditório que tinha que ir 
para as ruas, para as favelas, para 
encontrar o que era realmente popular 
e que não tinha mais visibilidade 
dentro dos cômodos estúdios de TV. A 
estrutura de realização era até mais 
cara do que a de um programa de 
estúdio: mas era como se todo aquele 
aparato contemplasse sua 
insignificância e obsolescência: com 
muito menos, um estúdio de periferia 
faz sucessos nacionais que a TV hoje 
tem dificuldade de produzir ou 

reconhecer. O Central da Periferia nunca 
quis falar em nome dessas novidades 
(ou pior, ser porta-voz dessas novidades 
- essas novidades todas já têm vozes 
possantes): queria apenas discutir a 
nova situação. 

Mesmo com todo seu poder, sua grana, 
a TV deixou de ser o centro, ou vai 
deixar de ser o centro cada vez mais 
rápido. A TV é a periferia? Aguinaldo 
Silva comentando (para a coluna Outro 
Canal, da Folha de S. Paulo, 04/10/07) a 
baixa audiência dos primeiros capítulos 
de Duas Caras, sua nova novela, 
sentenciou: "O problema não é com a 
novela, é com a televisão. Numa terça-
feira, o total de ligados em São Paulo 
foi de 64%, ou seja, 36% dos televisores 
estavam desligados. As pessoas estão 
comprando TVs de plasma para 
deixarem desligadas ou para verem 
filmes. Hoje, qualquer banca vende 
DVD pirata a R$5 [...] E ainda tem o 
Messenger e o Orkut. Agora até as 
criancinhas estão viciadas em Orkut. O 
Orkut virou novela, as pessoas escrevem 
suas próprias histórias." 

Quem visita os camelódromos de todas 
as capitais brasileiras sabe: entre os 
DVDs à venda não há só piratas, mas 
muitas gravações de shows das bandas 
que apareceram no Central da Periferia 
- elas liberam os DVDs autoproduzidos 
para os piratas venderem: é a 
construção de um mercado audiovisual 
paralelo, sem passar pelo centro, pelo 
"formal". São só esses shows que vejo 
passando nas TVs de 29 polegadas que 
agora estão em muitos bares de 
periferia, TVs que antigamente 
estariam ligadas nas novelas. É uma 
transformação social e tanto, produzida 
pela tecnologia de comunicação, mas 
não pelos meios de comunicação de 
massa. Conversando com os 
componentes da Banda Calypso, eu 
afirmava que eles não precisavam mais 
da TV. A resposta foi algo mais ou 
menos assim: "precisamos sim, mas não 
para ganhar dinheiro, não para fazer 
sucesso, mas para ter o selo que prova 
que o que fazemos é cultura, ou que nós 
existimos, e assim descobrimos que o 
nosso sucesso estrondoso não é uma 
alucinação". Mas isso é muito pouco: 
vão aparecer rapidinho novas formas de 
comprovação de "realidade".
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Não são só bandas como a Calypso que 
inventam trajetórias de sucesso 
independentes da grande mídia, do centro. 
Penso em grupos como o AfroReggae, que 
é apenas um dos mais bem-sucedidos numa 
enorme rede de coletivos "periféricos" que 
trabalham com cultura como arma contra 
a injustiça social. Na platéia do Seminário, 
vários desses grupos estavam presentes. 
Tive a alegria de reencontrar o Alemberg 
Quindins, da Fundação Casa Grande. 
Como entender o novo sertão nordestino 
sem entender o que está acontecendo na 
Fundação Casa Grande, sem aprender com 
suas crianças-produtoras de TV a refazer a 
TV? Como pensar a crise constante das 
favelas cariocas sem a mediação do 
AfroReggae? Eles precisam da TV, ou é a 
TV que precisa urgentemente deles?

E além disso, Aguinaldo Silva está bem 
certo: a garotada está nas lan-houses, no 
MSN e no Orkut e em muitos outros sites 
mais. Em pesquisa recente feita pela 
F/Nazca e o DataFolha, descobrimos que 
42% dos internautas brasileiros (são 39% 
da população) afirmam já ter publicado 
seus próprios conteúdos na Internet, quase 
sempre para "relacionar-se com outras 
pessoas". Isso só tende a crescer, e não tem 
volta. No filme exibido por Warren Feek na 
abertura do seminário, há uma profecia: em 
2015 a TV aberta, fora da Internet, 
desaparecerá. 

Ao me encontrar, também no Seminário, 
com pessoas ligadas à nova TV Pública no 
Brasil, tive que dizer em tom 
exaltado/influenciado por todas essas 
questões que reapareceram em muitas 
palestras: se for para ser uma TV 
tradicional, não faz o menor sentido, é 
dinheiro público desperdiçado com um 
modelo comunicacional obsoleto, é 
investimento em algo que é passado, 
enquanto o dever deveria ser criar o futuro. 
Digo com certeza: qualquer canal novo hoje 
tem que ter seu centro na Internet. Se for 
copiar o formato já existente, com 
telejornais com bancadinhas ou mesmo 
documentários educativos bem 
intencionados, ninguém vai ver, o pessoal 
todo vai pro bar da esquina dançar ao som 
do DVD do Cavaleiros do Forró ou vai criar 
suas novelas no Orkut. A nova TV Pública 
brasileira tem que partir do Ginga, da 

interatividade, do game online, da 
realidade virtual imersiva, do jornalismo-
cidadão, da Web 3.0 (pois a 2.0 já é coisa 
também superada), e de outras 
experiências comunicacionais ainda mais 
imprevisíveis e ousadas. 

Na van, indo para o aeroporto que me 
traria de volta para o Rio de Janeiro, 
comentei com a Elke Schlote que tinha 
visto no site da IZI textos sobre o 
consumo de animês como Pokemón e 
Dragon Ball Z entre a criançada alemã. 
Disse que é a mesma coisa no Brasil: os 
garotos baixam esses desenhos da 
Internet e eles mesmos têm o trabalho de 
legendar, pois os episódios que chegam 
oficialmente no Brasil têm cortadas suas 
cenas "violentas". Falei que há uma 
subcultura formada por milhares de 
adolescentes em todo o Brasil que se 
unem em torno dos desenhos animados 
japoneses, tendo uma dieta 
comunicacional totalmente independente 
da mídia oficial/tradicional. Elke lançou 
uma pergunta que para mim é a principal 
para qualquer pesquisador em 
comunicação: diante dessa fragmentação 
toda, não vai haver mais conversas 
comuns unindo toda a sociedade? A 
sociedade vai virar um conjunto de 
mundos culturais diferentes, sem contato 
uns com os outros? 

Improvisei uma resposta, na qual não 
sinto muita firmeza, mas foi o que me 
veio à mente naquele momento, o que 
confirma meu otimismo incurável: acho 
que dessa cacofonia de vozes, de mundos 
separados, de milhares de sites de 
relacionamento, de YouTubes e 
Justin.tvs, de twiters e mensagens 
instantâneas, de pescadores indianos 
vendendo peixes via SMS, de novelas 
pop-educacionais nicaragüenses ou sul-
africanas, de memorandos internos do 
dono da EMI elogiando o Radiohead, de 
grupos de vídeo formados pelo 
Kinoforum, de redes de produção de 
conteúdo audiovisual para celular que 
podem surgir do Revelando os Brasis, de 
estúdios que gravam kuduro nos 
musseques angolanos (e das candongas - 
as vans angolanas - que cuidam da 
divulgação do kuduro), de telecentros 
movidos a energia solar da Floresta 
Amazônica (como diz o Otávio Velho, e 
eu não me canso de repetir: "não há mais 
grotões no Brasil" - e acrescento: nem no 

mundo...), de ilhas de edição dos 
anarcopunks colombianos, etc, etc, 
etc - de tudo isso, tudo misturado, 
conectado pelos robôs do 
Google/Technorati ou por links de 
todos os blogs, vai surgir - quase 
que por auto-organização (a linda 
autopoeisis de Varela e Maturana) - 
um novo "entendimento", uma nova 
possibilidade de conversa, mas em 
outro nível, bem mais complexo do 
que a trama comunicacional, 
dependente ainda de "centros", na 
qual estamos submersos agora. 

A questão será: como conectar 
tudo? Como dar sentido para essas 
bilhões de mensagens clamando por 
atenção, num momento em que 
atenção é artigo cada vez mais raro? 

De uma coisa eu tenho convicção: 
qualquer iniciativa de comunicação, 
grande ou pequena, que não aceitar 
o desafio posto por esta nova 
realidade tecnosocial, está fadada a 
desaparecer (tal qual o modelo de 
negócios tradicional da indústria 
fonográfica já desapareceu - aquele 
papo de "você viu? a Madonna 
pulou fora da WEA"...). O que não 
deixa de ser excitante. É uma boa 
hora para países periféricos como o 
Brasil inventarem a nova onda.

* Hermano Vianna é Doutor em 
antropologia pelo Museu Nacional da 
UFRJ. Publicou os livros O Mundo 
Funk Carioca e O Mistério do Samba 
(este já traduzido para inglês, italiano 
e japonês), além de ter sido 
organizador da coletânea Galeras 
Cariocas. Foi criador dos seguintes 
programas já exibidos na televisão: 
Programa Legal (TV Globo), Brasil 
Legal (TV Globo), Central da Periferia 
(TV Globo), African Pop (TV 
Manchete), Além-Mar (GNT e TVE), 
dentre vários outros. Atualmente é 
redator final do programa Central da 
Periferia. E é coordenador do website 
Overmundo.
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Programa.

Selos

Mundo da Leitura

Através das aventuras de Gali-Leu e sua turma, 
o programa Mundo da Leitura incentiva o 
público infantil à leitura. O tema é abordado de 
forma lúdica e dinâmica num programa que 
apresenta teatro de animação, contadores de 
histórias, poesias, dicas de CDs, filmes, livros, 
histórias em quadrinhos, contos, lendas, 
brincadeiras com palavras (trava-língua) e 
reportagens que trazem informação e cultura 
sem esquecer da diversão. O programa é 
produzido pela Universidade de Passo Fundo, 
por uma equipe interdisciplinar que envolve os 
cursos de Letras, Artes e Comunicação, 
Educação, Ciências Exatas, o setor de design e 
a UPF TV, canal de televisão parceiro do Futura.

Temas: leitura, literatura e linguagem; universo 
infantil
Público-alvo: infanto-juvenil
Estréia: 2005
Licenciamento: liberado, com restrições
Parceiros: Universidade de Passo Fundo 
e UPF TV

Elenco: 
Natália Bohrer é jornalista, formada na 
Universidade de Passo Fundo. O trabalho como 
apresentadora do Mundo da Leitura é sua 
primeira experiência na TV. 

Giancarlo Camargo é ator do Viramundos, um 
grupo de teatro itinerante que se apresenta pelo 
Brasil num ônibus-palco. No programa, ele é o 
Mil-Faces e também o Reco-Reco.
Paulo Balardim, criador do gato Gali-Leu, é ator-
bonequeiro e um dos diretores da Cia Caixa do 
Elefante Teatro de Bonecos, que faz bonecos e 
cenários para teatro e televisão. Já trabalhou 
para diversas campanhas e canais de TV.

Elisângela de Fátima Fernandes de Mello faz a 
voz e manipulação da Borralheira. Graduada em 
Matemática e especializada em Informática, é 
assistente de criação do Centro de Referência 
de Literatura e Multimeios  Mundo da Leitura.

Eliana Rodrigues Leite faz a voz e manipulação 
da Ratazana e trabalha na produção de arte do 
programa Mundo da Leitura.
 

Quadros:

Contando histórias
O quadro apresenta histórias da literatura 
infanto-juvenil, contadas através de 
diferentes técnicas como teatro de 
animação, teatro de imagens, teatro de 
sombras e elementos cênicos, como forma 
de representação.   

Oficina
Permite que a criança desenvolva 
atividades lúdicas através da produção 
criativa de elementos e objetos. A 
experiência proporciona o desenvolvimento 
de habilidades nas áreas das artes 
plásticas, ciências, música, teatro e 
informática.
 
Jogo Mundo da Leitura
Consiste num jogo de conhecimento sobre 
obras, autores ou filmes, disputado entre 
duas equipes de alunos, na faixa etária dos 
10 anos. A atividade é conduzida por Gali-
Leu e Natália Bohrer.

Dia de gato
Os personagens Gali-Leu, Borralheira, 
Ratazana e Reco-Reco vivem diferentes 
situações que dão ao espectador a 
oportunidade de conhecê-los um pouco 
mais através de aventuras muito divertidas. 

Fique esperto
Apresentar informações curiosas é o foco 
deste quadro que mostra, por exemplo, 
como acontecem os terremotos, como é a 
dança da Ucrânia e como funciona o código 
Morse. Os temas contemplam artes 
plásticas, ciência, informática, dança, 
teatro e literatura, entre outros.

Labirinto
O quadro propõe a solução de enigmas e 
charadas para serem desvendados pelo 
Gali-Leu e pelos telespectadores. 
Os enigmas são lançados pelo personagem 
Mil-Faces e solucionados no programa 
seguinte. 

Outros quadros:

Parlendas, poesias, dicas de leitura e trava-
línguas também fazem parte do Mundo da 
Leitura, assim como o quadro Com a pulga 
atrás da orelha, que é um teste envolvendo 
os temas abordados no programa, e o quadro 
Correspondência, que abre espaço para Gali-
Leu ler e-mails e cartas dos telespectadores.

Sinopses por episódio (2 especiais 
de 60 min + 26 de 30 min):

Especial A turma do Gali-Leu - no ar 
em 11 de abril.
Reco-Reco visita Gali-Leu no Mundo da 
Leitura e aprende com ele e com Natália a 
jogar dominó. Ratazana sugere que Reco-
Reco convide Gali-Leu para jogarem dominó 
no Covil dos Mandriões, como parte de um 
plano para afastar o gato de Borralheira. 
Borralheira estranha as saídas noturnas de 
Gali-Leu e contrata um detetive particular, 
desempenhado por Mil-Faces. Mil-Faces 
descobre que Ratazana, conluiada com o 
barman do Covil, está ministrando uma 
poção anti-amor para Gali-Leu deixar de 
gostar de Borralheira.
 
O princípio e o fim - no ar em 18 de abril.
Ratazana está presa e seu amigo Reco-Reco 
faz uma visita a ela. O que será que a 
ratazana está tramando? Na contação de 
histórias, O Principio e o Fim. E o quadro 
Fique esperto mostra como preservar a 
água potável.

Como os campos - no ar em 25 de abril.
Reco-Reco visita o mundo da leitura para ver 
seu amigo, o gato Gali-Leu. O que será que a 
Borralheira vai pensar disso? Na contação de 
histórias, tem Como os campos. O quadro 
Oficina ensina a fazer uma cologravura.

Cocô de passarinho - no ar em 2 de maio.
Reco-Reco visita ratazana na prisão 
fantasiado de Carmem Miranda. Descubra no 
Mundo da Leitura o que esse ratinho está 
tramando. Na contação de histórias, Cocô de 
Passarinho. E o Fique esperto conta mais 
sobre o Papagaio Charão.
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A margarida friorenta - no ar em 9 de maio.
Ratazana deixa a prisão e nossos amiguinhos 
acompanham sua saída pela televisão. Ratazana 
se diz arrependida. Será que ela está tramando 
mais algum plano contra os gatos do Mundo da 
Leitura? A margarida friorenta é a história 
contada no episódio. E as crianças aprendem 
ainda como fazer flores de Quirigami.

O sono de Francisco - no ar em 16 de maio.
Ratazana, após tanto tempo presa, retorna à sua 
toca e reencontra Reco-Reco. Enquanto isso, 
Borralheira está cada vez mais apaixonada por 
Gali-Leu. Na contação, a história O sono de 
Francisco. E no Fique esperto, descubra 
o que é bruxismo.

A máquina de brincar - no ar em 23 de maio.
Ratazana chama Gali-Leu para teclar na Internet, 
fingindo ser Mia Monroe. Gali-Leu aceita o 
convite. Ratazana está tramando mais uma 
cilada para o gato leitor. Divirta-se ainda com a 
história A máquina de brincar, além de aprender 
a fazer um carrinho de garrafa pet na oficina do 
Mundo da Leitura.

O príncipe sem sonhos - no ar em 30 de maio.
Gali-Leu tecla com Mia Monroe na Internet. 
Borralheira se aproxima dele e flagra as 
propostas de Mia Monroe. O que será que a 
gatinha vai pensar? Veja a história O príncipe 
sem sonhos e aprenda no Fique esperto como 
fazer papel reciclado brincando.

Reizinho de Congo - no ar em 6 de junho.
Borralheira decide viajar para a Bahia depois de 
descobrir que Gali-Leu está se correspondendo 
com Mia Monroe. Como Gali-Leu vai reagir à 
viagem de sua amada? Na contação, a história 
Reizinho de Congo. E na oficina, aprenda como 
se faz um chaveiro de linha.

O segredo dos planetas - no ar 
em 13 de junho.
Borralheira está na Bahia e Ratazana aproveita 
para continuar se correspondendo com 
Gali-Leu. Onde vai parar essa história? 
Descubra no Mundo da Leitura e confira 
O segredo dos planetas. Na oficina, como fazer 
porta-retrato de EVA.

Todas as coisas querem ser outras coisas - 
no ar em 20 de junho.
Gali-Leu e Natália pensam em uma forma de 
encontrar Borralheira na Bahia. Será que essa 
idéia vai funcionar? Acompanhe no Mundo da 
Leitura e confira a história Todas as coisas 
querem ser outras coisas, além de aprender a 
fazer um avião de papelão na oficina.

A menina que tinha o céu na boca - no ar 
em 27 de junho.
Natália vai para a Bahia para procurar 
Borralheira e entregar a carta que Gali-Leu 
escreveu para a gatinha. O que pensará 
Borralheira? Na contação, a história A menina 
que tinha o céu na boca. Na Oficina, o passo-
a-passo para fazer um garrafone.

O elefante caiu - no ar em 4 de julho.
Borralheira e Natália voltaram da Bahia e 
parece que tudo vai muito bem para os 
nossos gatinhos, mas Ratazana não deve 
estar muito contente com isso. O que será 
que essa rata está tramando? Confira 
também a história O elefante caiu e aprenda 
sobre capoeira no Fique esperto. 

O casamento de Gali-Leu e Borralheira - 
no ar em 11 de julho.
Gali-Leu e Borralheira estão prestes a se 
casar. Será que Ratazana está feliz com esse 
casamento? O que será que vai acontecer 
com nossos gatinhos? Descubra no Mundo 
da Leitura e torça por Gali-Leu e Borralheira.

Especial a Turma do Gali-Leu 2 - no ar 
em 10 de outubro.
Ratazana é liberada da prisão após cumprir 
pena e diz para Reco-Reco que se regenerou. 
Ratazana assume o pseudônimo de Mia 
Monroe para se corresponder, pela Internet, 
com Gali-Leu, numa tentativa de seduzi-lo. 
Borralheira descobre a correspondência de 
Gali-Leu com Mia Monroe e o abandona. 
Gali-Leu pede ajuda a Natália, que aciona o 
detetive Mil-Faces para localizar Borralheira. 
Mil-Faces encontra Borralheira na Bahia e 
Gali-Leu tenta reconquistar a amada 
seguindo os conselhos de Natália. Gali-Leu 
e Borralheira se casam numa igreja 
cheia de crianças.

O Rei de quase-tudo - no ar 
em 17 de outubro.
Natália e Mil-Faces decoram o Mundo da 
Leitura para a chegada de Gali-Leu e 
Borralheira, que estavam em lua-de-mel. 
Mas Ratazana já está tramando um plano 
para acabar com a felicidade do casal. 
Divirta-se também com a história O rei de 
quase tudo e aprenda a fazer um boneco 
de balão e farinha. 

Um gato marinheiro - no ar 
em 24 de outubro.
Reco-Reco leva um presente de Ratazana 
para Gali-Leu e Borralheira. Assista e 
confira o que os ratos estão tramando 
contra os gatos. Além disso, divirta-se 
com a história Um gato marinheiro e 
descubra quem foi Iberê Camargo, no 
Fique esperto.

Castelo de areia - no ar em 31 de outubro.
Ratazana descobre que Reco-Reco comeu 
a fotomontagem que acabaria com o 
casamento de Gali-Leu e Borralheira. 
Enquanto isso, Natália e Borralheira estão 
arrumando o álbum de casamento dos 
gatinhos. Descubra o que Ratazana fará 
com Reco-Reco e divirta-se com a história 
Castelo de areia, além de aprender a fazer 
um gira-gira.

A bruxa mais velha do mundo - no ar 
em 7 de novembro.
Ratazana e Reco-Reco esperam Borralheira 
sair do Mundo da Leitura para fazer uma 
visita a Gali-Leu. Descubra o que esses 
ratos andam aprontando. Divirta-se ainda 
com a história A bruxa mais velha do 
mundo e saiba mais sobre mágica 
no Fique esperto.
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Doce Primavera - no ar em 14 de novembro.
Borralheira tem um pesadelo com Ratazana e 
Reco-Reco, em que está presa em uma teia de 
aranha gigante. Mas acorda ao lado de seu 
gatinho Gali-Leu. Será que é um 
pressentimento? Confira a história 
Doce primavera e aprenda a fazer um 
ioiô de garrafa PET.

A lição do Mestre - no ar em 21 de 
novembro.
Borralheira sai para a academia de ginástica e 
os ratos aproveitam para entrar no Mundo da 
Leitura. Mas a gatinha vê tudo e segue os 
inimigos. Veja o que acontece quando 
Borralheira encontra Ratazana. Divirta-se 
também com a história A lição do mestre e 
assista no Fique esperto sobre a Jornadinha 
Nacional de Literatura.

A raposa e o bode - no ar em 28 de 
novembro.
Ratazana e Reco-Reco são expulsos do Mundo 
da Leitura por Borralheira. O que esses ratos 
estão tramando para os nossos gatinhos? 
Confira ainda a história A raposa e o Bode e 
aprenda a fazer uma flauta de cano de PVC na 
oficina.

A origem da morte - no ar em 5 de dezembro.
Ratazana ganha uma fortuna de uma empresa 
para financiar sua ONG Ratos de rua. 
Borralheira continua preocupada com as 
intenções das visitas de Ratazana ao Mundo 
da Leitura. Quais serão os planos de Ratazana? 
Não perca ainda a história a Origem da morte 
e aprenda mais sobre a dengue.

Agulha ou linha quem é a rainha - no ar em 
12 de dezembro.
Gali-Leu, Natália e Borralheira assistem ao 
telejornal que anuncia a doação da Ratdonald's 
para Ratazana. Descubra como a vilã vai 
empregar esse dinheiro. Assista à história 

Agulha ou linha quem é a rainha e descubra 
como fazer um instrumento de corda 
artesanal.

O leão e a raposa - no ar em 19 de 
dezembro.
Ratazana volta a fazer uma visita ao Mundo 
da Leitura, mas dessa vez leva dois 
seguranças. Será que Ratazana está com 
medo dos nossos gatinhos? Descubra e 
assista à história O leão e a raposa, além 
de aprender mais sobre o circo no Fique 
Esperto.

O leão, a raposa e a corça - no ar 
em 26 de dezembro.
Borralheira tem uma idéia para 
desmascarar Ratazana. Ela liga para Mil-
Faces, o famoso detetive, que já prendeu 
Ratazana no passado. Será que Mil-Faces 
conseguirá desmascarar Ratazana? Veja e 
divirta-se com a história O leão, a raposa e 
a corça e aprenda a fazer uma marionete de 
tampinhas. 

Papagaio congelado - no ar 
em 2 de janeiro de 2008.
Borralheira procura Mil-Faces para 
investigar Ratazana e o detetive busca 
pistas para denunciar a rata malvada. Veja 
como essa história vai terminar e curta a 
história Papagaio Congelado, além de saber 
quem é o grande vencedor do Jogo Mundo 
da Leitura.

Especial A turma do Gali-Leu 3 - no ar em 
9 de janeiro de 2008.
Reveja neste programa especial a saga dos 
nossos gatinhos, além de conferir o final da 
fantástica história. O que acontecerá com a 
vilã do Mundo da Leitura? Gali-Leu e 
Borralheira ficarão juntos? Confira.

Consultoria:
Paulo Becker graduou-se em Letras na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
e é mestre e doutor em Teoria da Literatura 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Desde 1997, leciona na 
Universidade de Passo Fundo (RS), onde 
também participa como roteirista e consultor 
da criação do programa Mundo da Leitura. 
Já publicou livros de ensaio, poesia e 
literatura infantil, além de possuir diversos 
artigos publicados em revistas 
especializadas em literatura.

Ficha técnica
Elenco: Giancarlo Camargo e Natália Bohrer
Voz e manipulação de bonecos: 
Paulo Balardim, Elisângela de Mello, 
Giancarlo Camargo e Eliana Rodrigues Leite
Roteiro e consultoria: Paulo Becker
Pesquisa: Eliana Teixeira. Elisângela de Mello 
e Gabriela Ce Luft
Direção: Geraldo Borowski
Assistente de direção: Carlos Teston
Direção de fotografia: Leonardo Gobbi
Cenários: Paulo Balardim
Criação e confecção dos bonecos: 
Paulo Balardim e Maria Goreti Betencourt
Videografismo: Jéferson Cunha Lorenz 
e Alessandro Cunha Lorenz
Produção: Carlos Teston, Lisandra Blanck 
e Natália Bohrer
Produção de arte: Eliana R. Leite
Estagiários: Fábio Rovani, Iussen Seelig 
e Nathalia Brasil
Câmeras: Leonardo Gobbi, Charles Balbinot, 
Adílson Vieceli, Gilmar Lima e Maicon França
Equipe técnica: Dorli Kemmerich, 
Eduardo Ghisleni, Carlos Alejandro Szilgyi 
e Jonatas Wendland
Edição: Alessandro Cunha Lorenz
Trilha sonora: Sandro Cartier
Letras das canções: Paulo Becker
Direção geral UPF TV: José Henrique Fonseca
Coordenação do Centro de Referência de 
Literatura e Multimeios - Mundo da Leitura: 
Tania M. K. Rösing
Produtora realizadora: UPF TV

Canal Futura
Coordenação de programa: Gustavo Baldoni
Produtores assistentes: Marcela Cairo 
e Vinícius Dias
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Novos rumos para a atuação 
presencial do Canal Futura

       
      

      
     

      
       

    
    

     
      

      
 

 
   

  
   

 
  

       
      
     

       
     

      
       

      
    

      
        

      
       
      

       

   
    

         
  

        
       

     
     

      
     

     
      

       
 

 

         
   
         

       
     

      
   

       
   

          
         

       
      

      
      

      
      

     
   

     
      

         
       

       
          

  

      
     
       

      
     

   

      
   
         

        
      

       
 

A Mobilização Comunitária é um dos elementos 
estruturantes do Futura  título que traduz um 
projeto social de comunicação. Desde a criação do 
canal, a Mobilização Comunitária vem 
multiplicando as suas ações por todo país. Nesse 
período, o aumento exponencial do número de 
instituições que participam junto com o Futura 
revela a importância da sua atuação. O 
quantitativo de escolas foi multiplicado por 10 e o 
de ONGs por 13, como ilustra a tabela abaixo. 
Esses números compõem a Aritmética do Bem, 
representada na tela do Canal em várias peças 
veiculadas na programação especial de 10 Anos 
do Futura.

Com essa potência de expansão, a Mobilização 
iniciou, em 2005, um diagnóstico sobre as 
estratégias e os resultados de sua atuação. A 
análise dessa pesquisa evidenciou duas questões: 
Como qualificar o trabalho presencial? E Como 
expandir a articulação do canal no país e ter o 
resultado das ações sociais do Futura divulgados e 
conhecidos? A busca por essas respostas 
determinou a proposição de novas diretrizes e 
metas em 2006 e, finalmente, em 2007, um novo 
modelo de atuação para a área de Mobilização 
Comunitária. 

Para elucidar a proposta de ação presencial, duas 
iniciativas são exemplos significativos: Futura na 
Estrada e Maletas Futura.

Futura na Estrada

Para ampliar a articulação do Futura em diversos 
territórios do país e estabelecer parcerias que, 
através de uma melhor compreensão e maior 
conhecimento sobre o seu conteúdo e proposta, 
permitissem um enraizamento do canal no local, a 
Mobilização apresentou o Futura para diversos 
grupos e instituições em 11 estados da federação. 
Fizeram parte dessa jornada 372 grupos e/ou 
instituições, todos considerados “referência” em 
diferentes campos: direitos humanos; meio 
ambiente; gênero; infância e juventude, entre 
outros. 

Tais encontros propiciaram um ambiente de troca 
e debate, fortalecendo simultaneamente o canal e 
as redes existentes. A equipe de Mobilização do 
Futura surpreendeu se com a ótima receptividade, 
quantificada pelo número de 325 fichas de adesão 
expressando o interesse em atuar junto com o 
canal. Contudo, também chamou atenção o pouco 
conhecimento e sinergia que os grupos e 
instituições tinham em relação às ações de seus 
pares locais.

Os desdobramentos dos primeiros encontros foram 
diversos e enriquecedores: a realização de grupos e 

Marisa Vassimon - gerente de mobilização comunitária

fóruns de discussão para avaliar a programação 
do Futura; a produção e veiculação pelo canal 
de 106 matérias jornalísticas sobre as 
instituições ou agendas prioritárias das redes 
articuladas; a participação do Futura nas 
Conferências da Rede de Juventudes; a parceria 
com vários grupos em iniciativas propostas pelo 
Canal, como por exemplo, Maletas Futura e 

1Geração Beleza  e conseqüentemente a utilização 
dos conteúdos específicos do futura em projetos 
sociais, culturais e educacionais desenvolvidos 
por diferentes instituições locais.
 
O balanço desse primeiro ano do Futura na 
Estrada demonstrou que o os primeiros 
resultados foram positivos. O Canal aprimorou 
sua produção de conteúdos com o diálogo 
estabelecido junto aos grupos e instituições 
locais, ao aproximar se cada vez mais de 
questões relevantes para os atores sociais destes 
d i f e r e n t e s  t e r r i t ó r i o s  a l c a n ç a d o s .  
Identificaram se novas fontes, abordagens, 
especialistas, personagens e cenários. Enfim, 
novas histórias estão sendo vividas, contadas e 
recriadas. 

Esta nova dimensão definiu a forma de atuação 
presencial da Mobilização onde o mote foi 
estabelecer parcerias com eqüidade. Ao 
contrário de reinventar a roda, ambos a colocam 
em movimento com mais eficiência.  
Resumidamente, o conteúdo do Futura 
associou se a projetos já existentes realizados 
por instituições especialistas na sua área de 
atuação e as instituições ampliaram a 
visibilidade de suas causas, as suas articulações 
e registro das suas atividades.Esse circulo 
virtuoso permite o fortalecimento de todos 
envolvidos no processo.

O Futura na Estrada resultou na ampliação das 
c a p a c i ta d e s  d e  c o m u n i ca ç ã o  e  n o  
fortalecimento de grupos e redes locais, abriu 
espaços de colaboração e possibilidade de 
superação de diferenças. Uma parte desse 
resultado pode ser conferido na tela do Futura 
nas peças que compõem A Beleza do Meu Lugar, 
Expresso Celular, nos interprogramas de Cenas 
Amazônicas, em programas como O Bom 
Jeitinho Brasileiro, nas várias matérias 
jornalísticas do Jornal Futura, no Sala de 
Notícias em Debate, em reportagens do Globo 
Ciência  e no especial Nós na Tela, exibido no 

2Dia da Criança na Mídia proposto pelo Unicef . 
Pela abrangência de produtos e pautas geradas é 
também possível mensurar o impacto positivo 
dessa iniciativa.  

Maletas Futura

Outro exemplo que traduziu a proposta de 
atuação presencial da Mobilização Comunitária 
do Futura foi o projeto Maletas Futura. 
Iniciado em 2007, lançou, nesse mesmo ano, 

dois eixos temáticos. O primeiro com o 
tema Toda Beleza e o seguinte com o 
assunto Meio Ambiente. 

A estética, o encantamento, a valorização 
de cada lugar com seus diferentes saberes 
estão presentes na primeira maleta Toda 
Beleza. Compõe o acervo: um caderno 
com várias propostas de utilização das 
produções do Futura com orientação de 
Ana Mae Barbosa, uma caixa de inventar 
(pinhole), cópias em DVD com mais de 
150 programas e interprogramas do 
Futura e o livro História da Beleza de 
Humberto Eco. 

A segunda maleta com o tema do Meio 
Ambiente teve seu conteúdo elaborado a 
várias mãos com a participação de cinco 
instituições de referência, consultores, 
parceiros  e  equipe  do  Futura.  
Disponibiliza informações e programas 
dessa temática desenvolvida há muito 
tempo pelo Canal, em diversos projetos, 
como Globo Ecologia  série aquecimento 
global, Tom da Mata, entre outros. Na 
caixa de inventar, temos agora um 
móbile, feito com material reciclado, e o 
livro cortesia que acompanha a maleta é 
o Colapso, de Jared Diamond.

Para cada edição são firmadas parcerias 
com cerca de 30 a 50 instituições que 
atuam com a temática da Maleta em 
projetos sociais junto a secretarias 
municipais e estaduais,  escolas,  
associações comunitárias e de ofícios, 
ONGs, grupo de jovens, entre outros. 
Desta forma, amplia se o alcance da 
utilização dos conteúdos e seus novos 
conhecimentos junto a um público 
estimado entre 200 até 500 de outras 
instituições. 

Porém, o mais importante dentro das 
maletas são os princípios e diretrizes que 
norteiam o projeto e sintonizam as 
estratégias da ação presencial do Canal, 
quais sejam: produção de conteúdo de 
forma coletiva e colaborativa; fomento de 
parcerias que permitam e fortaleçam a 
atuação em rede de forma a ampliar a 
escola da recepção do conteúdo Futura; 
elaboração e execução do monitoramento 
de resultados; formação continuada e 
realização de ações centradas em causas 
relevantes e retorno para o Canal e para 
todos os participantes do conhecimento 
produzido em cada local.

A Mobilização Comunitária disponibiliza 
as maletas e consultorias específicas 
durante o período de implementação para 
apoiar a formação mútua das equipes do 
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Programa Mundo.doc
     

   

O mundo é feito de histórias. Algumas 
remontam a eras passadas, outras a 
regiões inóspitas. Mas todas trazem em 
si a emocionante caminhada da 
humanidade pela Terra. Saiba mais sobre 
as histórias que nos fazem humanos na 
faixa Mundo.doc. Documentários inéditos 
e exclusivos redescobrem nosso 
passado, decifram lendas e mitos 
de povos que vivem em diferentes 
partes do planeta e celebram a 
diversidade humana.
 
Temas: diversidade cultural; 
vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2006
Licenciamento: não liberado

As lendas têm normalmente a sua origem 
no passado. Elas representam o legado 
de pessoas excepcionais, transmitindo de 
geração a geração a rica e complexa 
herança de seu destino extraordinário. 
Entretanto, há em nosso universo comum 
pessoas que estão dando forma hoje às 
lendas de amanhã. Em 13 histórias 
independentes, descubra como pessoas 
da atualidade vão além das tradições, 
dos limites de seus negócios e de um 
modo de vida comum. Do caçador 
taitiano de Mahi Mahi aos cowboys do 
Pacífico Sul, conheça quem da nossa 
época está criando as lendas mundiais de 
amanhã.

Realização e distribuição: ZED
Sinopses por episódio (26 min):

Os caçadores de Mahi Mahi - no ar em 
3 de março.
Mahi Mahi é um peixe delicado e caro 
por sua difícil e rara captura. Em 
Rangiroa, no arquipélago da Polinésia, 
Guy Boisson descobriu uma técnica 
incomum para capturar o Mahi Mahi. 
Graças a um barco especialmente 
construído para atender às suas 
necessidades, ele surfa nas ondas e 
captura com arpão o peixe, com quem 
aposta corrida.

Lendas Estrangeiras

Os pescadores e as Ilhas Santos - no ar 
em 10 de março.
Na região do Caribe, as águas em torno dos 
Saints são famosas pela fartura de peixes. 
Jean Claude e Philippe Maisoneuve 
consideram a pesca uma atividade séria, 
não apenas como aventura.

Yadav, o último refúgio - no ar 
em 17 de março.
Yadav tem 35 anos e vive com a família na 
planície de Teri, no sul do Nepal. Graças ao 
seu conhecimento sobre os animais e sua 
incrível coragem, Yadav tornou-se o guia 
mais famoso da reserva Chitwan. Montado 
num elefante, ele leva os veterinários 
responsáveis pela reserva até os animais 
doentes, que só ele consegue encontrar. 

Tisno, guarda-florestal - no ar 
em 31 de março.
A natureza tornou-se um tesouro 
valiosíssimo. Tisno é o guardião mais 
jovem da caça do chefe da tribo em Java. 
Tem 25 anos de idade. Como botânico 
qualificado, ele vive entre os animais na 
ilha de Andelum, o local de caça mais rico e 
famoso da Indonésia.

Nova Caledônia, terra de fazendeiros - 
no ar em 7 de abril.
Em Nova Caledônia, Hilaire é um criador 
Kanak. Assim como muitos caledônios de 
descendência européia, ele adotou os 
métodos australianos de criação.

Lagostas de porcelana - no ar 
em 14 de abril.
No sul da Nova Caledônia, a ilha Des Pains 
é a área mais meridional da Melanésia. Da 
tribo Vao, Joachim e Nasser mergulham 
arriscando suas vidas à procura de lagostas 
de porcelana.

       
        

        
     

        
       

       
       

         
         

       
        

       
 

       
       

        
      

       
          
        

      
       

         
        

 

        
      

   

  

        
       

       
       

        
      

        
       

     
     
      

 

       
       
        

      
        
        

       
       

        
 

      
        

      

       
        
      

      
      
       

       
       
      

       
     

   
 

        
      

      
       

      
       

       
   

    
     

       
 

        
       

     
        

     
     

      
       

      
       

      
      

  

        
     

       
      

      
        

         
      

      
     

       
       

          
        
        

      
   

 

       
     

       
       

       
        

   

      
       

      
      

      
      

       
       

     
        

  

        
      

       
    
     

    
     
      

      
       

      
       

      
    

      
        

       
     

    
     

      
      

      
     

       
 

      
       

      
      

      
      

      
        

      
     

     
      
        

     
   

    
     

      
       

Futura e das instituições participantes, 
visto que cada parceiro atua em projetos 
próprios que atendem demandas locais e 
com diferentes metodologias. Cada 
instituição enriquece a maleta incluindo 
seus materiais, e assume o compromisso 
de produzir relatórios semestrais visando 
o monitoramento de resultados tanto 
para o Canal quanto para os demais 
participantes do projeto. Em 2008 
teremos os primeiros resultados 
sistematizados dessa proposta de 
atuação. 

O que vem por aí

O Canal tem transformado sua forma de 
produzir e de atuar presencialmente em 
diálogo com diferentes grupos sociais e 
nesse ano novo iremos privilegiar a 
agenda da Democracia. São 20 anos da 
Constituinte, 60 anos da publicação da 
carta de Direitos Humanos, entre várias 
outras efemérides. A Mobilização irá 
reforçar sua atuação com a juventude e 
estabelecer parcerias para produzir e 
implementar a Maleta Ética, Democracia 
e Direitos Humanos, com foco na 
educação de jovens. 

Um dos principais desafios será a 
publicação de materiais que consolidam 
e disseminam o modelo de articulação e 
atuação em redes do Canal Futura. 
Vários artigos foram escritos por 
pesquisadores e estão prontos para 
serem publicados como um dos 
resultados do trabalho de Comunicação 
para Transformação Social que 
empreendemos junto com muitas 
instituições e parceiros nesses últimos 10 
anos.  Na citação do texto da 
pesquisadora Inesita Soares de Araújo 
(Mobilização Comunitária: o que se diz, o 
que se faz e o que se pode pensar), um 
sinal do futuro.

“Favorecer o movimento implica 
risco: o risco de ajudar a despertar 
aquilo que está adormecido, de 
desatar o nó que foi apertado, de 
desvelar o que foi ocultado, de 
amplificar o que foi silenciado (...) 
Favorecer o movimento implica 
risco: o risco de contribuir para a 
diminuição das desigualdades do 
direito de falar e de fazer circular 
seus próprios sentidos do mundo."
 
Vale a pena corrermos juntos esse risco 
que esboça um novo desenho de mundo. 

1
Projeto de formação de jovens e produção 
de audiovisual com 16 parceiros locais.

 
2

Diversas produções audiovisuais criadas 
por crianças e jovens em torno do tema 
o mundo que queremos.
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Barbatana de tubarão - no ar em 21 de abril.
A pesca de tubarões é muito popular entre Java 
e Sumatra. A barbatana de tubarão é um dos 
ingredientes mais saborosos e caros da 
gastronomia chinesa e Sawa caça esse tesouro 
há mais de 40 anos, junto com seus dois filhos.

Os últimos Wayanas - no ar em 28 de abril.
Os caçadores Wayanas conhecem e respeitam 
a natureza porque fazem parte dela. Eles vivem 
na floresta da Guiana, na América do Sul. A 
caça ainda é o principal recurso para alimentar 
a aldeia.

Os galos do Rio Pilot - no ar em 5 de maio.
A briga de galo nas Índias Ocidentais é tão 
popular quanto as corridas de cavalo na França, 
nos EUA e em Hong Kong. Na Pitt Clery, Alan os 
domestica: é um longo e meticuloso preparo, 
que permite que os melhores participem de 20 
lutas antes da aposentadoria.

Os cowboys de Ua Huka - no ar em 12 de 
maio.
Teikehee vem da aldeia de Vaïpee, na ilha de Ua 
Huka, no meio do Oceano Pacífico. Ele é dono 
do maior herói dos cavalos que vivem na selva.

Tubarão Fundi - no ar em 19 de maio.
Madi não é um pescador comum. Na ilha de 
Mayotte, ele é considerado um tubarão fundi: 
mestre na caça de tubarões.

As tartarugas de Saziley - no ar em 26 de 
maio.
A tartaruga verde é o tesouro de Mayotte. 
Caçada por homens, elas quase foram extintas. 
Mas encontraram um anjo da guarda em Ali e 
um paraíso na lagoa de Saziley. Graças à paixão 
de Ali, o número de tartarugas verdes tem 
crescido novamente.

Os barcos de aromas - no ar em 2 de junho.
Navegando pelo Oceano Índico, antigos e 
tradicionais navios costeiros remanescentes 
ainda transportam o óleo de Ylang Ylang ou os 
diversos produtos necessários à economia 
local.

A série Segredos dos Antigos se propõe a 
descobrir como civilizações antigas 
conseguiram completar projetos imponentes 

Segredos dos Antigos

sem o uso da tecnologia dos tempos 
modernos. Engenheiros, arqueólogos e 
historiadores de hoje são desafiados a 
replicar a construção de monumentos antigos 
usando a tecnologia que estava disponível 
àquela época.

Realização e distribuição: BBC
Sinopses por episódio (60 min):

Viagem Viking - no ar em 3 de março.
Entre os séculos VIII e XII, os vikings foram 
os mestres dos mares do norte. Eles 
descobriram as Ilhas Faroe, a Islândia, a 
distante Groenlândia e chegaram até mesmo 
à América do Norte. Mas as técnicas de 
navegação usadas pelos vikings continuam 
envoltas em mistério. Sir Robin Knox-
Johnston testa esses recursos de navegação 
e lidera uma viagem às Ilhas Shetland sem a 
moderna bússola magnética ou um mapa 
marítimo. Ele experimenta a única peça de 
equipamento de navegação que acha que 
eles podem ter usado uma bússola solar.

A ponte de César - no ar em 10 de março.
No ano 55 a.C., Julio César marchou pela 
Europa abatendo as tribos rebeldes do norte. 
Quando chegou ao Rio Reno, achou que era 
indigno do exército romano cruzar as águas 
de barco para continuar a luta. Ele ordenou 
que seus homens construíssem uma ponte 
de madeira sobre o rio, que tinha pelo menos 
400m de extensão, 8m de profundidade e 
fluindo a 2m por segundo. Em seu relato em 
As Guerras Gaulesas, ele diz que do corte da 
primeira árvore até o fim da construção 
passaram-se apenas dez dias. O programa 
tenta descobrir se César estava apenas 
contando vantagem.

A Garra - no ar em 17 de março.
Em 213 a.C., os romanos enviaram uma 
enorme força para tomar a cidade grega de 
Siracusa, na Sicília. O cerco prometia entrar 
para a História diante do preparo das forças 
romanas, equipadas com a melhor tecnologia 
militar disponível, incluindo uma catapulta tão 
grande que precisava ser carregada no 
convés de oito navios presos uns aos outros. 
Mas, surpreendentemente, um homem foi 
capaz de deter o avanço dos romanos. Ele 
armou as tropas gregas com algumas de 
suas invenções. O nome dele era Archimedes 
e a mais terrível de suas armas era A Garra.

As cabeças de Olmec - no ar em 24 de 
março.
Há mais de três mil anos, nas férteis 
florestas das terras baixas do México, 
floresceu a primeira civilização das 
Américas. Quinhentos anos antes de Roma 
ter sido fundada, os Olmec já estavam 
construindo grandes cidades com 
pirâmides e salões de festas. Um dos 
êxitos mais extraordinários dessa antiga 
civilização foram suas monumentais 
esculturas. As mais famosas são as 
enormes cabeças de pedra. Glynn 
Williams, professor de escultura da Royal 
College of Art, luta obstinadamente para 
entalhar uma cabeça de pedra usando 
somente as ferramentas disponíveis na 
época.

Os Jardins Suspensos da Babilônia -- no 
ar em 31 de março.
Milênios após sua destruição, a cidade da 
Babilônia continua a ser um símbolo de 
extravagância e riqueza. Seu monumento 
mais célebre era uma das Sete Maravilhas 
do Mundo, os chamados Jardins 
Suspensos da Babilônia. No primeiro 
século a.C., Diodorus Siculus os descreveu 
como jardins suspensos no ar. Fontes 
antigas descrevem um misterioso e oculto 
sistema de irrigação com água sendo 
carregada até o topo. Mas o que era esse 
sistema e como funcionava? Não há 
indícios arqueológicos do jardim hoje, o 
que torna a questão ainda mais difícil de 
elucidar.

O maior submarino nuclear já construído é 
russo. Carregando 20 mísseis balísticos 
em seus 179 metros de casco, a 
embarcação da classe Typhoon foi 
projetada para ser usada como uma arma 
de último recurso. Nas terríveis sombras 
do abismo marinho, o documentário 
relembra a história secreta do Typhoon em 
sua missão invisível sob os oceanos do 
mundo. Uma aventura humana sensacional 
no coração de uma das mais fantásticas e 
secretas armas nucleares russas.

No ar em 7 de abril
Duração: 52 minutos
Realização e distribuição: ZED

Missão invisível 
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Os homens mágicos de Vanuatu

Em Vanuatu, a magia está em todo lugar e 
dois homens não duvidam de seu poder. Na 
Ilha de Tanna, Yehuk tem que capturar uma 
tartaruga secreta com a ajuda de pedras 
mágicas. E na Ilha de Ambryn, Koran tem que 
procurar pela ajuda de homens mágicos para 
que sua pesca seja novamente bem-sucedida. 
Será que o poder da magia será suficiente? 

No ar em 14 de abril
Duração: 52 minutos
Realização e distribuição: ZED

Desde o banimento internacional da caça aos 
elefantes, a Rússia invadiu o mercado de 
marfim. Mas esse marfim é retirado de 
mamutes. Presas, esqueletos e às vezes até 
mesmo carcaças preservadas são 
constantemente descobertas nas terras 
geladas da Sibéria. No verão, executivos e 
palenteólogos russos partem em expedições 
para essas áreas remotas do Ártico. O objetivo 
é encontrar os restos congelados de mamutes 
sob a camada de gelo permanente da Sibéria.

No ar em 21 de abril
Duração: 52 minutos
Realização e distribuição: ZED

O filme é um retrato íntimo de uma família de 
nômades Dukha, que utilizam renas como 
meio de transporte, acompanhando a sua 
migração através das florestas da província 
Hovsgol, da Mongólia. Eles se deslocam com 
um rebanho de aproximadamente cem renas 
através de uma floresta sagrada habitada 
pelos espíritos de seus ancestrais, que se 
comunicam com os vivos através de músicas.  

No ar em 7 de julho
Duração: 52 minutos
Realização e distribuição: ZED

Os Mnongs, grupo étnico do planalto do 
Vietnã, ainda utilizam o mesmo método 
exclusivo e espetacular para a captura de 

Caçadores de mamutes

A tribo das renas

O Último cavaleiro de marfim

elefantes selvagens, assim como seus 
ancestrais faziam há muito tempo. Esses 
homens, montados em elefantes já 
treinados, saem em busca de jovens 
elefantes selvagens na profundeza da 
floresta. A caça dura vários dias até que, 
após uma batalha selvagem, eles capturam 
um jovem macho com um laço sagrado 
feito de couro de búfalo.

No ar em 21 de julho
Duração: 52 minutos
Realização e distribuição: ZED

Por vários séculos, 40 milhões de búfalos 
percorreram o oeste americano. No século 
XIX, guerras entre os índios e os 
colonizadores europeus causaram a sua 
extinção quase total. Hoje, o búfalo está de 
volta. Percorrendo livremente as planícies 
ou criado em fazendas, ele continua um 
animal selvagem.

No ar em 28 de julho
Duração: 52 minutos
Realização e distribuição: ZED

Arqueólogos e engenheiros há muito 
debatem como uma tecnologia primitiva e 
ferramentas da Idade da Pedra foram 
suficientes para erguer grandes 
monumentos no mundo. Pela primeira vez, 
suas teorias são colocadas à prova. Nos 
episódios, experts modernos trabalham em 
quatro experimentos únicos e controversos 
para reconstruir Stonehenge, um obelisco 
Egípcio, o Coliseu e a cidadela inca de 
Machu Picchu. Será que eles conseguem 
desvendar estes segredos do passado?

Realização e distribuição: BBC
Sinopses por episódio (60 min):

Stonehenge - no ar em 8 de setembro.
Como é possível que, há mais ou menos 
4500 anos, povos britânicos tenham 
conseguido ser bem sucedidos no 
transporte de pedras gigantescas por mais 
de 13 km, a partir de Salisbury, na 
Inglaterra? Que motivo levou essas 

Arrebanhando os búfalos

Segredos dos impérios perdidos

pessoas a desprenderem tanto esforço e 
recursos? No episódio, arqueólogos e 
engenheiros, com a ajuda de voluntários, 
tentam desvendar os mistérios deste 
monumento.

Incas - no ar em 15 de setembro.
No episódio, a civilização Inca e seu 
misterioso método de construção são alvo 
da curiosidade de estudiosos no assunto. 
Os incas não tinham nem arcos, nem rodas, 
nem matemática aplicada. Antropólogos 
cogitam várias teorias que possam explicar 
uma engenharia tão avançada em uma 
civilização com tão poucos recursos.

Obeliscos - no ar em 22 de setembro.
Os obeliscos representam uma parte 
significativa da arquitetura do antigo Egito. 
Eram construídos em pares na entrada dos 
templos. Obeliscos impressionam pelo 
excelente acabamento e, obviamente, pelo 
tamanho, fazendo com que a construção 
desses monumentos seja alvo de 
investigações durante o episódio.

Coliseu - no ar em 29 de setembro.
No episódio, engenheiros e arqueólogos 
testam algumas hipóteses para a 
construção do Coliseu, de Roma. O 
monumento é um anfiteatro oval de quatro 
níveis que começou a ser construído no 
ano 70 d.C., com arquibancadas de 
mármore e capacidade para 45 mil 
pessoas.

Terras Lendárias reconta histórias 
verdadeiras e extraordinárias de pessoas 
que continuam a dividir aventuras incríveis 
com animais, esperando receber a proteção 
dos espíritos. Dos cavaleiros da Ilha Sumba 
aos domadores de leões selvagens da 
floresta vietnamita, a série revela crenças 
maravilhosas que unem homens e animais 
em um destino mágico, espetacular e 
milenar. 

Realização e distribuição: ZED
Sinopses por episódio (52 min):

Terras lendárias
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Em busca de pérolas - no ar em 8 de setembro.
Babar mora em Kodjabi, uma das muitas vilas do 
arquipélago Aru, na Indonésia. Durante séculos, 
as pérolas de Aru foram famosas por sua beleza 
e pureza. De setembro a novembro, Babar 
mergulha procurando ostras através de um 
método ancestral e tradicional. Em sua busca por 
pérolas, Babar perpetua uma lenda.

Iaque sagrado - no ar em 15 de setembro.
Uma antiga lenda do Himalaia conta que um 
jovem caçador foi ferido gravemente por um 
urso. Para salvá-lo, seu pai ofereceu como 
sacrifício aos deuses o animal sagrado do povo 
Sherpa, o iaque branco, durante uma festa 
religiosa chamada Mani Rimdu. O jovem foi 
salvo. Nos dias de hoje, Pfou Tchotar, de 77 
anos, decide sacrificar um iaque branco para 
curar a febre do neto.

Crocodilos sagrados - no ar em 22 de 
setembro.
O sonho de Zance é tornar-se um marinheiro. 
Mas um barco custa muito caro e sem a ajuda 
de seus antepassados, Zance não terá sucesso. 
Junto com o avô, Jinoro, ele retorna à vila de 
seus ancestrais, perto do lago Anivorano. Eles 
planejam sacrificar um zebu para os crocodilos 
do lago, para agradar o espírito dos seus 
antepassados.

Flamingos sagrados - no ar em 29 de setembro.
Anos atrás, na Índia, para escapar de um rei 
mulçumano de Jaisalmer que apaixonou-se 
perdidamente por ela, a princesa Nira 
transformou-se em um flamingo rosa e refugiou-
se no centro do deserto Kutch.  Desde aquele 
tempo, havia um forte vínculo entre os flamingos 
e os Rabaris. Com a filha prestes a se casar, 
Dayan tem que ir até o centro do deserto e rezar 
para a deusa Nira.

A noite dos capacetes pratas - no ar em 6 de 
outubro.
Guiados por peixes especiais, os antepassados 
do povo Yami alcançaram a Ilha Orchid, há 60 km 
de Taiwan. Lá, um tesouro esperava por eles. As 
moedas de metal foram transformadas em 
capacetes pelos Yamis. Os reflexos no metal 
simbolizavam o peixe prata que havia mostrado 
o caminho para a ilha. Ainda hoje eles procuram 
pelo peixe na noite dos capacetes pratas. 

Os cavaleiros da Ilha Sumba - no ar em 13 
de outubro.
Na Ilha de Sumba, na Indonésia, sempre 
houve um forte vínculo entre os homens e 
seus cavalos. Os primeiros habitantes 
chegaram e se fixaram na ilha cavalgando 
cavalos alados. Para comemorar seus 
antepassados e guerreiros, os homens mais 
corajosos de Sumba participam anualmente 
da Pasola, uma batalha real entre duas 
equipes.

A população salmão - no ar em 20 de 
outubro.
Nas ilhas da rainha Charlotte, na costa 
noroeste do Canadá, moram os índios Haïda. 
No verão, milhares de salmões vão até a 
margem para desovar e morrer. Mas cada vez 
menos peixes cruzam o Oceano Pacífico e 
sobem os rios. Será que o povo Haïda se 
esqueceu de respeitar os salmões? Keurthland 
decide subir o rio para dizer aos salmões que 
o povo dele sabe o que deve aos peixes.

O guia das almas - no ar em 27 de outubro.
No sul da Ilha Sulawesi, mora o povo Toraja. 
Lá, o velho Ne'Uban dedicou sua vida ao 
búfalo. Uma lenda antiga reconta que quando 
o mundo começou, o antepassado dos Torajas 
desceu a terra com um búfalo que caminhava 
atrás dele. Desde então, o povo Toraja sente 
que a morte precisa de um guia para ajudá-lo 
a achar a terra de almas felizes. Somente o 
búfalo sabe o caminho. 

Sereias - no ar em 3 de novembro.
Anita é uma Tiboli, que mora numa casa 
flutuante no Lago Segu, no sul das Filipinas, 
na ilha de Mindanao. Todas as mulheres são 
musicistas e Anita quer ser cantora. Mas ela 
não consegue libertar sua voz. Junto com 
Mendung, a cantora mais velha da vila, ela 
aprende que, no começo, somente os animais 
eram músicos, e começa a ouvir o som da 
natureza, como o vento, os pássaros e o rio. 

Os gêmeos do Lago Tempe - no ar em 10 de 
novembro.
Durante a estação chuvosa, Alhim e a família 
moram em uma casa flutuante, no meio do 
lago Tempe, na Ilha Sulawesi. A lenda conta 
que, há muito tempo, na ilha de Bugis, uma 
rainha deu a luz a gêmeos. Um deles era um 
varano. Desde então, Alhim sabe que varanos 
devem ser amados e respeitados.

Ema, a criança da floresta - no ar em 17 
de novembro.
Ema pertence à tribo Dumagat. Ela mora 
nas montanhas Sierra Madre, nas 
Filipinas, onde a floresta é úmida e densa. 
Ela conhece muito bem seus caminhos, 
rios e animais. A floresta é sua casa. Ema 
está de casamento marcado com um 
jovem dumagat, chamado Rubens. Na 
estrada, a mãe e as irmãs mostram para 
Ema tudo o que sabem sobre a floresta, 
antes que ela se case.

A irmandade cobra - no ar em 24 de 
novembro.
Durante séculos, os descendentes de Ibn 
Aïssa são imunes a mordidas de cobras. 
Uma baraka de quatrocentos anos os 
protege. Essas pessoas são chamadas de 
Aïssaouas. Abdallah é um desses 
afortunados. Como seus antepassados, ele 
viajou por todo o Marrocos capturando 
répteis perigosos. Mas conquistar cobras 
não é seu único poder. 

Pescadores da lua cheia - no ar em 1 de 
dezembro.
Fitisike é uma das principais vilas Vez, na 
costa sudoeste de Madagascar. No 
equinócio de outono, os moradores 
preparam a maior aventura de pesca do 
ano. Durante quatro dias, o recife é uma 
armadilha para os peixes, surpresos pela 
queda súbita do nível da água. Cada 
família deve pegar peixes suficientes para 
sobreviver à estação das chuvas.

Adam Hart-Davis investiga e reconstrói a 
tecnologia que fez grandiosa a Bretanha 
romana. Da cozinha a banhos quentes, a 
série explora cada faceta das inovações e 
estilo de vida que os romanos introduziram 
na Grã-Bretanha. O espectador aprende 
até a espremer uvas para fazer vinho 
usando uma prensa tradicional romana.

Realização e distribuição: BBC
Sinopses por episódio (30 min):

Vida luxuosa - no ar em 6 de outubro.
Hart-Davis investiga o suntuoso estilo de 
vida dos romanos. Ele visita a grandiosa 
vila de Fishbourne, West Sussex, o famoso 
complexo de banhos em Bath e a cozinha 
romana. 

Invasão - no ar em 13 de outubro.
Quando o exército romano invadiu a 
Inglaterra, na primavera de 43 d.C., levava 
uma tecnologia que deve ter surpreendido 
os celtas nativos. Os romanos possuíam 
boas espadas, lanças e várias máquinas 
para lançar mísseis.

A Herança dos Romanos
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Construção da Grã-Bretanha - no ar em 20 
de outubro.
Hart-Davis analisa os criativos métodos 
agrícolas dos romanos e observa a formação 
das primeiras cidades. Em York, ele descobre 
ruínas da cidade romana e um sistema de 
esgotos romano que ainda funciona. 

As artérias do Império - no ar em 27 de 
outubro.
Hart-Davis analisa os engenhosos métodos de 
levantamento topográfico dos romanos, que 
permitiram a construção de estradas 
retilíneas, e uma réplica de um moinho de 
água gigante, feito para retirar água das 
inundadas minas de ouro do País de Gales. 

Os limites do Império - no ar em 3 de 
novembro.
Hart-Davis visita as Muralhas de Adriano e 
demonstra como as comunicações eram a 
chave do sucesso da máquina militar romana. 

À frente do seu tempo - no ar em 10 de 
novembro.
Hart-Davis examina as formas de 
entretenimento adotadas pelos romanos na 
Inglaterra durante os 176 dias do ano em que 
havia feriados públicos. Ele ainda apresenta o 
hydraulis, primeiro instrumento de teclado, e 
mostra como os romanos introduziram o 
concreto. 

A série explora alguns dos espetáculos mais 
importantes feitos pelo homem no mundo. 
Atravessando o globo, Dan Cruickshank visita 
cada continente para revelar imponentes 
templos, torres, castelos, ruínas, monumentos 
e artefatos. De primorosos castelos no Japão 
às linhas de Nasca no Peru, de Persépolis no 
Irã ao Palácio de Versalhes na França. Essa é a 
sua chance de participar da beleza expressiva 
dos poderes criativos dos homens.

Realização e distribuição: BBC
Apresentador: Dan Cruickshank
Sinopses por episódio (60 min):

Do Peru ao Brasil - no ar em 28 de abril.
O episódio leva Dan ao coração das florestas 
equatoriais da Amazônia brasileira, aos picos 
das montanhas peruanas e aos cantos 

Volta ao mundo em 80 tesouros

distantes da Ilha de Páscoa. Ele precisa 
sobreviver a mares bravios, rios infestados 
de crocodilos e ao desafio digestivo de 
comer porquinhos da Índia frescos. Dan 
visita as ruínas de Machu Picchu, o Cristo 
Redentor, os tesouros dourados dos 
Moche, povo que fazia sacrifícios humanos, 
e a maior cidade de barro do mundo, o 
lugar mágico de Chan Chan.

Do México aos Estados Unidos - no ar 
em 5 de maio.
Dan revela desde os mistérios das antigas 
tumbas Maias ao grande símbolo da era 
moderna, a Estátua da Liberdade. Ele 
mostra ainda o drama dos guerreiros 
gigantes de Tula e a elegante casa de 
Thomas Jefferson, na Virginia. No coração 
das pirâmides de Palenque, Dan encontra a 
grande tumba do Rei Pacal. Ainda mais 
surpreendente é a civilização primitiva da 
América do Norte em Mesa Verde, onde o 
povo que vivia nas encostas das colinas 
criou uma paisagem incrível. 

Da Austrália ao Camboja - no ar em 12 de 
maio.
Os gigantes montes de cupins, as 
saborosas formigas comestíveis e as 
pinturas eróticas das cavernas são 
tesouros da Austrália. Depois, Dan parte 
em busca das maravilhas da Indonésia e 
dos mortos de Sulawesi, com suas 
maratonas funerárias de sacrifício e 
contato com o mundo dos espíritos. Ele 
segue para Angkor Wat e Angkor Thom, no 
Camboja, onde se encanta com seios 
belamente entalhados e ainda sensuais 
após oito séculos. Um elefante dourado é o 
troféu final de Dan, na Tailândia.

Do Japão à China - no ar em 19 de maio.
O antigo e o moderno se confrontam de 
forma deliciosa no Japão, ao passo que o 
exército de terracota e a Grande Muralha 
revelam o brilho da antiga China imperial. 
Dan se encanta com a maestria na 
fabricação das espadas dos guerreiros 
Samurai. Quando o ar é coberto pelas 
névoas da China moderna, autoridades 
fazem de tudo para evitar que Dan veja a 
coleção de porcelana antiga da Cidade 
Proibida. Por fim, o mundo do futuro nos 
arranha-céus de Xangai.

Da Índia ao Sri Lanka - no ar em 26 de 
maio.
Dan Cruickshank viaja pela Índia e Sri Lanka. 
Em Calcutá, ele encontra uma deusa nua de 
dez braços e deixa-se apaixonar na Caverna 
das Virgens Celestiais. Fertilidade e sexo são 
temas recorrentes neste trecho da viagem. 
Mas Dan também está em uma jornada de 
iluminação pessoal. Sua rota é marcada por 
nobres Budas gigantes. Na cidade celestial 
de Jaipur, ele venera os deuses locais no 
Templo da Presa, é abençoado por um 
elefante e chega ao Taj Mahal. 

Do Uzbequistão à Síria - no ar em 2 de 
junho.
Dan experimenta fabricar telhas em 
Samarkand, visita os extraordinários Domos 
do Mercado do Uzbequistão, o Templo do 
Fogo no Azerbaijão e o mistério arqueológico 
das gravuras de Bisitun. Ele segue então para 
a cidade de Persépolis, conquistada por 
Alexandre, o Grande, em 330 a.C. Em 
Damasco, na Síria, Dan visita um dos souks 
(mercado árabe a céu aberto) mais exóticos 
do mundo. E segue até o hammam local, uma 
das saunas públicas da cidade.

Da Jordânia à Etiópia - no ar em 9 de junho.
Dan parte em busca da Arca da Aliança, a 
lendária grande arca dourada que guardava 
os Dez Mandamentos originais entregues ao 
homem por Deus. A viagem o leva do rio 
Jordão à Terra Sagrada de Israel e Palestina e 
finalmente até a Etiópia, o Jardim do Éden da 
África. A impressionante cidade de Petra é 
alcançada no lombo de jumentos, passando 
por uma temível garganta escarpada. No 
caminho, Dan encontra os arranha-céus pré-
históricos do poderoso Rei Lalibela.

De Mali ao Egito - no ar em 16 de junho.
Em Mali, Dan encontra a extraordinária 
mesquita de Djenne, o maior prédio de barro 
do mundo. A viagem continua a oeste em 
direção aos Songo, a tribo mais isolada da 
África, e Dogon e suas incríveis pinturas 
sobre circuncisão. A máscara de Dogon já 
inspirou Picasso. Dan parte em seguida para 
a Líbia, atrás da cidade romana perdida de 
Leptis Magna. No Egito, ele visita a Grande 
Pirâmide, segue uma trilha pelo deserto líbio 
e embarca numa viagem Nilo abaixo.
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Da Turquia à Alemanha - no ar em 23 de junho.
Dan flutua nos céus da Turquia em um balão de 
ar quente antes de explorar as cavernas 
subterrâneas de Goreme. Depois, segue para 
Istambul, onde visita Agia Sofia e experimenta 
um lanche de cérebro de cordeiro. A próxima 
parada é a Rússia, onde fica impressionado com 
o Metrô de Moscou, o Monastério de Solovki e a 
Choupana de Pedro, o Grande, na antiga cidade 
de São Petersburgo. Há uma rápida viagem para 
as minas de sal da Polônia, antes de seguir para 
a Alemanha.

Da Bósnia à França e Inglaterra - no ar em 30 
de junho.
Na Bósnia-Herzegovina, Dan admira a ponte 
reconstruída em Mostar, que une os mundos 
cristão e islâmico. De lá segue em visita à 
Grécia, o berço da civilização. Em Atenas, o 
Parthenon é uma das maravilhas do mundo 
Antigo que sobreviveu a guerras, poluição e 
saqueadores. A Itália oferece um caldeirão de 
tesouros, incluindo o Panteão de Roma e a 
capela florentina dos príncipes da família Médici. 
Na Espanha, a parada é no Palácio de Alhambra.

Das tumbas do Egito antigo ao primeiro 
submarino, a história está cheia de concepções 
brilhantes e bizarras de design. Construindo o 
impossível desafia um time de especialistas a 
recriar idéias mitológicas e invenções antigas  e 
fazê-las funcionar! Dra Caroline Baillie, uma 
cientista de materiais, e o Professor Chris Wise, 
um engenheiro estrutural, precisam usar 
qualquer informação disponível, seja um único 
sketch, um relato histórico ou descobertas 
arqueológicas, para ajudá-los. 

Realização e distribuição: BBC
Sinopses por episódio (60 min):

O primeiro submarino - no ar em 4 de agosto.
O primeiro modelo de submarino pode ter sido 
construído há 400 anos. Segundo livros de 
História, uma embarcação de madeira e remada 
por doze homens desapareceu sob o Rio Tamisa, 
em 1621. A tripulação remou debaixo d'água por 
sete milhas, de Westminster a Greenwich. Chris 
Wise e Caroline Baillie recrutam uma equipe de 
especialistas para apoiá-los na construção de 
uma réplica funcional do protótipo, usando 
materiais do século XVII e apenas os 
conhecimentos disponíveis na época. 

Construindo o impossível

A máquina de guerra romana - no ar em 11 
de agosto.
No ano 70 d.C., os romanos montaram um 
cerco a Jerusalém. A arma mais temida de 
seu arsenal era uma enorme catapulta com 
mola de torção, que erguia-se a oito metros 
de altura. Era capaz de lançar pedras de 26 
quilos a centenas de metros, para devastar 
as muralhas de Jerusalém. Somente a 10ª 
legião de elite do exército romano tinha os 
conhecimentos para construí-la. Chris Wise e 
Caroline Baillie recorrem a uma equipe de 
engenheiros e cientistas para recriar a 
engenhoca.

O primeiro dirigível - no ar em 18 de agosto.
Em 1783, o tenente francês Jean Baptiste 
Meusnier projetou um dirigível. Ele deveria 
ser movido pela força humana e era tão 
grande e ambicioso que seus únicos 
equivalentes mais modernos fazem parte de 
projetos espaciais. Infelizmente, Meusnier 
morreu em uma batalha antes que pudesse 
realmente construí-lo. Agora, mais de 200 
anos depois, o professor Chris Wise e a Dra. 
Caroline Baillie têm a tarefa de tentar 
construir essa magnífica máquina de voar. 

Afastando os ladrões de tumbas - no ar em 
25 de agosto.
Desde que foram construídas, as magníficas 
pirâmides funerárias do Antigo Egito atraíam 
ladrões. Freqüentemente recheadas de 
tesouros, quase todas as grandes tumbas 
foram pilhadas. Para evitar isso, os egípcios 
projetaram um elaborado sistema de enterro 
subterrâneo, em que uma câmara funerária 
ficava oculta sob um eixo vertical de 25 
metros de profundidade. O professor Chris 
Wise e a Dra. Caroline Baillie tentam 
reconstruir uma tumba nos moldes do Antigo 
Egito.
 

Pesquisas científicas atuais sugerem que os 
crânios de americanos primitivos, pré-8000 
a.C., são de um tipo completamente diferente 
dos que vieram depois. Parece que esses 
povos eram de origem Australóide. Mas 
como aborígines australianos chegaram ao 
Novo Mundo? Vozes Antigas explora lugares 
arqueológicos da Idade Pedra nas Américas, 
leste da Ásia e Australásia para comparar as 
culturas dos povos Australóides. O 

Vozes antigas - Os primeiros americanos

documentário investiga suas habilidades 
como navegadores, por que eles teriam 
iniciado uma viagem tão longa e por que 
razão eles desapareceram.

No ar em 1 de setembro
Duração: 60 minutos
Realização e distribuição: BBC

Há muitos anos, a Terra era dominada 
por espíritos sobrenaturais que viviam 
na floresta. O homem convivia em 
perfeita harmonia com eles, graças a 
uma aliança sagrada feita com os 
animais. Esse destino comum protegia o 
homem daqueles espíritos. Hoje, em 
todo o mundo, ainda há minorias étnicas 
cujas vidas cotidianas continuam a dar 
testemunho de mitos contemporâneos. 
Essas lendas são sua fé e os animais 
são seus deuses. Assim, eles estão 
perpetuando a aliança sagrada entre o 
homem e os animais selvagens.

Realização e distribuição: ZED
Sinopses por episódio (26 min):

Em busca da serpente gigante - no ar 
em 9 de junho.
Kilo é um Dourou. Ele mora em Taboun, 
uma pequena vila com cerca de cem 
habitantes, perdida em meio à enorme 
savana no norte de Camarões. Um 
incêndio na floresta seca destruiu 
grande parte da plantação de algodão de 
Kilo. A única possibilidade de cobrir 
suas despesas seria capturar uma 
serpente e vender sua pele. Mas a 
serpente gigante é um temível ser 
diabólico.
 
O peixe dos deuses - no ar em 16 de 
junho.
Em uma região isolada no oeste do 
Nepal, situa-se a terra do povo do rio, os 
Rajis. Eles vivem dos peixes que 
pescam e do ouro em pó que coletam. 
Um dia, a deusa Kanyakumari jogou um 
punhado de ouro em pó no rio para 
agradecer os Rajis por ajudá-la a 
atravessar o rio. O ouro em pó caiu 
sobre os peixes. E assim nasceu a lenda 
do peixe masheer dourado. 

Mestre dos espíritos
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Os Punans e suas histórias fantásticas - no 
ar em 23 de junho.
Até o final do século XIX, os visitantes 
retornavam com estranhas histórias. Entre 
elas a de um ser que é metade homem 
metade besta, uma espécie de humanóide 
feroz e canibal, com uma longa cauda. Não 
sabemos quase nada sobre os Punans. Eles 
são alguns milhares e vivem em pequenos 
grupos espalhados sobre um imenso território. 
Cada encontro com eles faz as lendas 
parecerem ainda mais misteriosas.

Criadores de águias - no ar em 30 de junho.
No Quirguistão, nas montanhas de Tian Shai, 
vive Hassan Baï'ake, um dos últimos criadores 
de águias da Ásia Central. Com 62 anos, ele 
ainda caça com seu predador, como seus 
ancestrais faziam há mais de três mil anos. Ele 
acabou de treinar o pássaro que capturou um 
ano atrás. É a oportunidade de ensinar ao neto 
Azat a sua arte.

Era uma vez no Sunderbans - no ar em 7 de 
julho.
Com fontes nas mais remotas regiões do Tibet 
e do Nepal, os Rios Ganges e Brahmaputra 
escoam no Golfo de Bengala, que separa a 
Índia de Bangladesh. Os últimos trechos de 
terra que eles cruzam formam o maior delta do 
mundo: o Sunderbans. Raton pertence à casta 
dos pescadores. Eles chegam das vilas mais 
ao norte, após uma viagem de muitos dias de 
barco, para uma temporada de meses longe 
das famílias.

O mensageiro dos deuses - no ar em 14 de 
julho.
Lucio, o velho Dimas e os outros homens de 
Cotabambas, deixaram a vila e montaram 
acampamento a uma altitude de cinco mil 
metros na Puna peruana há seis dias. Uma vez 
por ano, os aldeões atribuem a eles a missão 
de trazer o condor, pássaro lendário, o 
mensageiro sagrado dos deuses, para 
perpetuar o rito secular da celebração de 
Yawar. 

I Kwan, a criança nômade - no ar em 21 de 
julho.
Dentre todos os povos que habitam a região 
sul do alto platô vietnamita, os Mnong estão 
entre os últimos a se aventurar na floresta 
em períodos regulares. Eles agem assim 
para capturar os varanuses, uma espécie de 
grande lagarto, assim como cobras. I Kwan 
tem dez anos e já está familiarizado com o 
mundo da floresta. Ele sai para caçar com o 
pai, Ma Kwan. Por alguns dias, eles 
retornam ao passado nômade.

Entre cavalos e guerreiros - no ar em 29 de 
julho.
Kami e sua família cruzam as montanhas de 
Mustang todos os anos, sob o agradável 
clima de agosto. O destino é Dzar, onde o 
grande festival dos cavaleiros é realizado 
para pagar tributo aos defensores do Tibet, 
os orgulhosos guerreiros Campas. Os 
cavalos Mustang são sangue-puro, com uma 
tremenda capacidade aeróbica. Eles 
sobrevivem em altitudes de mais de quatro 
mil metros.

O peixe-vampiro - no ar em 4 de agosto.
A rêmora, um peixe cuja cabeça contém 
uma pequena copa para sucção, afixa-se a 
tartarugas, arraias e tubarões para obter 
alimentos. Diz a lenda que a rêmora chupa o 
sangue de suas vítimas para exaurí-las. Daí 
o apelido de peixe-vampiro. Alphan e Aruni 
são pescadores do povo Bajun. Eles vivem 
ao norte da costa queniana e pescam 
usando os peixes-vampiros.

Na sombra de Ganesh - no ar em 11 de 
agosto.
Dependra Gaja. A epígrafe significa elefante 
real, porque representa o maior e o mais 
respeitado dos todos os elefantes do Nepal. 
Os homens acham que é a encarnação de 
Ganesh, o deus hindu com cabeça de 
elefante. O elefante atravessa a floresta da 
reserva de Chitwan e ajuda a evitar que 
animais selvagens ameacem as vilas dos 
Tharus.

O mel e o tigre - no ar em 12 de agosto.
Sunderbans significa linda floresta na língua 
bengali. É a maior área de mangue do 
mundo, irrigada pelos braços do rio 
Ganges, na Índia. Para coletar o mel 
selvagem das abelhas gigantes que vêm do 
Himalaia, os homens devem primeiro 
prestar homenagem aos deuses da floresta, 
além de evitar encontrar o temível tigre 
devorador de homens.

A pesca sagrada - no ar em 25 de agosto.
No país de Dogon, a temporada das secas 
é dura. O lago de Entongo é um dos poucos 
na região a não secar. Ele protege o peixe 
sagrado: o bagre. Uma vez por ano, há 
vários séculos, todos os homens da região 
de Bamba reúnem-se para uma 
extraordinária expedição de pesca. Cada 
pescador carrega uma armadilha para esse 
peixe, que tem a reputação de trazer 
felicidade para todos que o apanham. 

O pássaro do mel - no ar em 1 de 
setembro.
No sul do Quênia, todos os anos, quando a 
natureza floresce, os N'Dorobos entram no 
bosque à procura de mel. Seu estranho 
aliado nessa busca é o euchoshoroi, um 
pássaro que desde o início dos tempos os 
tem guiado até o precioso néctar. Para o 
povo N'Dorobo, o mel tem um papel 
fundamental: serve de alimento e como 
meio para obter gado, mas é usado 
especialmente para fazer uma cerveja 
essencial a todos os ritos importantes da 
tribo.

Durante a Guerra Fria, tanto as forças 
armadas americanas como as russas 
desenvolveram uma nova arma sofisticada 
e secreta. Uma força de combate 
submarina, um batalhão composto por 
leões marinhos, baleias assassinas, 
baleias-piloto, esturjões brancos e 
golfinhos. Por trinta anos, as duas nações 
tentaram transformar esses mamíferos 
marinhos em assassinos profissionais 
disciplinados e obedientes. Hoje o 
programa está abandonado e os animais 
foram postos em liberdade. Mas será que 
as Forças Armadas realmente perderam a 
esperança de tornar esses mamíferos 
marinhos seus aliados algum dia?

No ar em 14 de julho
Duração: 52 minutos
Realização e distribuição: ZED

Soldados marinhos



   
    

    
      

      
       

       
       

        
 

       

        
    

     
      

      
       

      
     

       
      

    
    

      
       

     
       

        
     
      

       
    

     
      

    
        

        
      

     
    

        
       

         
     

   
     

      
      

       
   

10
x

10
100 ANUÁRIO DE PROGRAMAÇÃO CANAL FUTURA 2007      

Programa

Selos

Na Tela

Na Tela é um programa documental que sintetiza o processo 
de formação de um grupo de adolescentes que, durante três 
meses, freqüentou uma oficina de vídeo na instituição Casa da 
Videira, na cidade de Curitiba, no Paraná. O programa incorpora 
ainda os trabalhos em vídeo realizados pelos adolescentes no 
processo de aprendizado da linguagem audiovisual. 
O tema O Mundo que Queremos proposto pelo Unicef para 
a comemoração do Dia Internacional da Criança no Rádio 
e na TV 2007 atravessa e dá sentido à narrativa.

Temas: juventude; vídeos e documentários
Público-alvo: jovens
Estréia: 2007
Duração: 28 minutos
No ar em 9 de dezembro
Licenciamento: não liberado
Parceiros: TV Lúmen e Casa da Videira

Ficha técnica
Jovens participantes: Andressa Fernandes, 
Carlo Rodrigues, Daniele Fontana, 
Davi Cardoso, Felipe Arqueman, 
Gabriel Ferreira e Jhonatan Costa.

Equipe Casa da Videira
Coordenação geral: Cláudio Oliver
Direção: Dago Schelin
Diretora assistente: Carol Fagundes
Abertura: Thiago Couto
Edição: Dago Schelin e Thiago Couto
Trilha sonora original: Dago Schelin

Equipe TV Lumen
Diretor geral: Armando Célia Júnior
Câmeras: Fabiano Antoniacomi, Cyro Ridal 
e Marcelo Neumann
Consultoria Projeto Nós na Tela: Carol Fagundes

Canal Futura
Coordenação de programa: Ana Paula Brandão
Produtores assistentes: Paulo Vicente e André Libonati
Líder de projeto: Priscila Pereira
Mobilização Comunitária Sul: Daniela Diniz e Zilda Piovesan
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente de mobilização comunitária: Marisa Vassimon
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

        
        
       

      
      

       
      

          
       
    

      
       

      
     
      

     
 

      
      

     
      

      
    

     
     

     
     

         
       

       
      
     

        
        

     
  

     
       

       
      

       
      

      
       

       
      

      
       

  

     
     

     
        

        
         

      
  

       

      
        
    

      
       
     

       
       

     
  

      
     
      

       
      
      

       
      

      
      
        

     

       
      

       
       

       
    

   
      
      

      
      

       
      

       
      

  

      
    

        
      

      
      

       
      

     
      

        
       

        
    

       
         
    



experimentaram diferentes linguagens, 
refletindo idéias e formatos 
(dramaturgia, documentário, etc.). Ao 
final do processo, produziram uma peça 
televisiva com o tema lançado pela 
Unicef  este ano, O mundo que queremos. 
Um outro diferencial é o registro de 
todas as atividades pela TV Lumen, para 
que se transforme num making of para o 
Futura. 

Um novo ano e, com ele, novas 
experiências

O projeto Nós na Tela conta com a 
liderança de Caroline Fagundes 
(consultora convidada pelo Futura) e 
Dagoberto Schelin (instrutor da Casa da 
Videira). Os trabalhos tiveram início com 
uma oficina realizada em agosto, com a 
intenção de aproximar os participantes e 
estimular a formação de uma equipe.

Para tal, foi realizada uma dinâmica em 
que eles, em grupos, tiveram que 
construir uma manifestação artística: 
encenação teatral, poesia, música, 
cinema... A apresentação do tema ficou 
por conta da criatividade de cada grupo. 
Neste mesmo dia, introduziu-se a 
necessidade do Diário de Bordo, um dos 
pontos fortes, uma vez que o relato das 
oficinas está sendo realizado pelos 
próprios jovens, de forma criativa e 
sincera ao descrever o que estão vivendo 
na Casa da Videira. 

No segundo encontro, os jovens 
contaram com a presença de Claudio 
Oliver, coordenador pedagógico do 
projeto. A origem do nome Nós na Tela 
foi o tema desta oficina, que teve como 
produção a retratação das mãos dos 
participantes em pedras, assim como 
eram feitas as pinturas rupestres.

Apesar de ser um projeto de formação, o 
objetivo não é que os jovens incorporem 
a forma usual de fazer TV, por isso, foi 
realizada uma “sessão pipoca” com 
apresentação de interprogramas 
produzidos pelo Canal Futura em 
parceria com o Projeto Geração Futura 
Universidades Parceiras, em 2006, a fim 
de que tivessem contato com materiais de 
referências audiovisuais diversas. 
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De uma expressão popular surgiu o nome de 
um projeto que está fazendo a diferença na 
vida de dez jovens moradores da Fanny, 
bairro de Curitiba, nos quais os 
equipamentos sociais de cultura, saúde e 
lazer não se encontram disponíveis para a 
comunidade. Parceria entre o Canal Futura, 
a TV Lumen e a Associação Casa da Videira  
ONG cristã que trabalha com projetos nas 
áreas de desenvolvimento pessoal, 
comunitário e de formação humana o 
programa Nós na Tela é uma conseqüência 
do primeiro projeto de capacitação em 
produção audiovisual aprovado pela lei 
Rouanet, o Projeto Cine Cidade, idealizado 
e conduzido pela professora Doutora 
Cristina Vermelho.

Em 2006, a equipe responsável pelo 
primeiro projeto, vinculado à Puc do 
Paraná, coordenado então por Cristina 
Vermelho, decidiu ampliar o número de 
parceiras e realizar um projeto com 
sustentabilidade de longo prazo, 
incorporado pela Associação Casa da 
Videira, com os seguintes objetivos: 
promover formação integral de jovens, 
proporcionando formação crítica em mídias 
e a formação de platéia com senso estético e 
ético, além de capacitar os jovens atendidos 
a refletir sobre sua condição de classe. 
Para tanto, a formação foi organizada 
com conteúdos técnicos e teórico-reflexivos, 
a fim de que esses jovens se relacionassem 
com a sociedade a partir de uma condição 
de cidadania construída com uma 
vivência prática. 

Dezesseis jovens participaram das oficinas, 
entre eles três do grupo VideoAção, dos 
municípios de Rio Branco do Sul e 
Itaperuçu (ligados ao projeto Amigos do 
Futuro, parceria do Futura com o Instituto 
Votorantim) e três do Colégio Estadual 
Emílio de Meneses, em Curitiba. O projeto-
piloto, realizado entre setembro de 2006 e 
fevereiro de 2007, culminou com a produção 
do curta-metragem de ficção Casa sinistra. 
Alguns dos ex-alunos participam hoje de 
outro projeto em parceria com o Futura: 
o Geração Beleza.

Na parceria estabelecida em 2007, 
o formato sofreu alteração, mas 
permanecemos fiéis às premissas básicas. 
O projeto agora conta com três meses de 
curso, com aulas duas vezes por semana, de 
3 horas cada. Ao longo do curso, os jovens 

Nós na Tela: jovens de Curitiba 
fazem vídeos comunitários

Priscila Pereira, Caroline Fagundes e Dago Schelin *

A diversidade de temas tratados, como 
A Beleza das Pequenas Coisas, fez com que 
os jovens enxergassem outras 
possibilidades. Um dos grandes desafios é 
vencer a apatia visível em adolescentes e 
jovens nas grandes cidades. Confrontá-los 
a outras realidades e mostrar que com 
apenas um tema é possível ter diferentes 
interpretações, tem sido um constante 
exercício neste projeto.

Depois desta etapa, conclui-se a primeira 
modalidade trabalhada: a produção de 
videoclipes. No primeiro encontro sobre o 
tema, foram aplicadas técnicas de vídeo e 
modelos diferentes de clipes, desde as 
grandes produções até os mais simples. 
O grupo foi dividido em dois, onde 
puderam escolher a música a ser 
produzida. Escolhida a canção, começou o 
processo de roteiro, produção, captação de 
imagens e a etapa de finalização dos vídeos 
que estão disponíveis em um blog.

O próximo desafio é a realização de 
documentários, com base na visão dos 
jovens sobre o bairro onde moram, a 
Fanny. O projeto, que iniciou suas oficinas 
com dezesseis jovens, hoje conta com a 
participação de dez meninos 
extremamente comprometidos e 
interessados em aprender sobre o meio 
audiovisual. A evasão foi acontecendo à 
medida que novos desafios foram lançados. 
Os resultados até aqui são expressivos. 
O interesse deste grupo pelo projeto é 
evidente, pois a possibilidade de conhecer 
e aprender sobre o universo do audiovisual 
encanta e os faz permanecer no 
Nós na Tela.

É chegada uma fase onde os 
relacionamentos estão se estreitando. 
Um simples olhar já diz muita coisa neste 
grupo. Aos poucos, cada participante está 
se descobrindo no audiovisual. O papel 
dos educadores está cada vez menos 
estritamente voltado ao ensino e cada vez 
mais centrado na facilitação dos processos, 
acompanhando e dando simplesmente o 
direcionamento para as equipes. O Nós 
na Tela está realmente valendo a pena e 
fazendo diferença... E isso é só o começo!

* Priscila Pereira é líder de projetos de 
Mobilização Comunitária, Caroline Fagundes 
é consultora do Canal Futura no projeto 
Nós na Tela e Dago Schelin é instrutor da 
Casa da Videira no projeto.
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Programa. Nota 10

Cada programa da série Nota 10 tem como fio 
condutor um tema específico da educação, que 
é explorado sob variados pontos de vista. A 
opinião dos alunos, a troca de conhecimento 
entre professores e os comentários de 
especialistas levam para a tela a realidade da 
sala de aula, as dificuldades e conquistas em 
prol da implementação de uma educação 
prazerosa e de qualidade. Em Nota 10, o espaço 
de aprendizagem é mostrado como ele é, a 
vivacidade das conversas entre alunos, com a 
relação entre alunos e professores e com o 
envolvimento de todos que participam do 
dia-a-dia da educação. 

Tema: metodologias em educação
Público-alvo: educadores e público em geral
Estréia: 1997
Licenciamento: liberado
Parceiros envolvidos: Sistema Fiesp, Gerdau, 
Fundação Itaú Social, Vale e Votorantim

Apresentadora: Elen Vila Nova é atriz e 
graduada em jornalismo pela Universidade 
Federal da Bahia. Em 2007, apresentou pela 
segunda vez a série Nota 10, no Canal Futura. 
Na Bahia, atua na emissora TV Salvador.

Sinopses por episódios (26 min):

Educação afetivo-sexual - no ar 
em 4 de novembro.
O Nota 10 apresenta o conceito e a metodologia 
da educação afetivo-sexual. Elen Vila Nova viaja 
a Ouro Preto, em Minas Gerais, para conhecer 
de perto dois projetos pedagógicos que vêm 
contribuindo para o desenvolvimento de 
relações interpessoais gratificantes e não 
discriminatórias na escola, através de uma 
abordagem aprofundada do tema sexualidade. 

Sexualidade - no ar em 11 de novembro.
No episódio, Elen Vila Nova vai às cidades 
mineiras de Itabira e Congonhas para conhecer 
duas experiências de educação sexual. Através 
da temática da sexualidade, jovens e 
educadores refletem sobre questões de gênero, 
preconceito, respeito às diferenças, cuidados 
com o corpo, afeto, responsabilidade e projetos 
de vida.   

Empoderamento dos jovens - no ar 
em 18 de novembro.
Dentro e fora das escolas do país, existem 
mais de 34 milhões de jovens que anseiam 
participar das decisões de seu bairro, sua 
cidade, seu país, do mundo. No programa, 
duas escolas mineiras em Barão de Cocais e  
Santa Bárbara mostram como fomentam a 
participação juvenil, promovendo a educação 
em cidadania e contribuindo para a formação 
integral dos estudantes. 

5S nas escolas - no ar em 25 de novembro.
Depois de dar grandes resultados ao setor 
empresarial, o sistema 5s de gerenciamento 
começa a ser implantado nas escolas. O Nota 
10 vai até Charqueadas, no Rio Grande do Sul, 
ver de perto essa experiência. Lá, a percepção 
dos cinco sensos que formam o 5S (senso de 
utilização, senso de organização, senso de 
limpeza, senso de higiene e senso de ordem 
mantida) tem feito os alunos aprenderem mais 
e melhor.

Sistema de gestão pela qualidade total - no 
ar em 2 de dezembro.
A equipe do programa vai até Divinópolis, em 
Minas Gerais, onde visita duas escolas que 
buscam melhorar o ensino através do Sistema 
de Gestão pela Qualidade Total. A fórmula, que 
já deu certo em grandes empresas, chega à 
educação com o objetivo de gerenciar e 
organizar melhor as escolas, para obter 
resultados no aprendizado dos alunos.

GSE 1 - no ar em 9 de dezembro.
GSE é a sigla de Gestão para o Sucesso 
Escolar, um sistema que pretende trazer 
melhores resultados ao ensino e que leva 
o Nota 10 à cidade de Maracanaú, no 
Ceará, para conhecer duas escolas que já 
vêm implantando o GSE. Nessas escolas, 
são prioridades, dentro das metas do 
GSE, problemas como a evasão escolar 
no turno da noite e a dificuldade na 
leitura dos alunos.

Promoção da saúde - no ar 
em 16 de dezembro.
Nota 10 aborda o papel da escola na 
promoção da saúde. Em visita à escola 
da professora Luciana Nabarro, o 
programa apresenta o Projeto Atleta do 
Futuro, onde alunos e comunidade 
desenvolvem atividades físicas. No 
segundo bloco, a pauta é alimentação 
saudável. O programa chega a São José 
dos Campos, em São Paulo, e conversa 
com a nutricionista do SESI Rita de 
Cássia Ciceroni sobre o Projeto Prazer de 
Estar Bem.

Meio ambiente - no ar 
em 23 de dezembro.
O programa aborda a cidadania e a 
inclusão com foco na escola. Em visita à 
escola Senai Roberto Simonsen, em São 
Paulo, a equipe do Nota 10 conversa com 
o diretor José Carlos Dalfré e apresenta o 
Curso de Mecânica para Deficientes 
Auditivos. No segundo bloco, o exemplo 
cidadão é o Núcleo de Artes Cênicas do 
Sesi. A orientadora Yara Lo Martins 
apresenta o projeto que conta com 
portadores de necessidades especiais 
para produção e montagem de 
uma peça teatral.
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Cidadania e inclusão - no ar em 30 de 
dezembro.
Nota 10 fala do papel da escola na discussão 
sobre o meio ambiente. Em visita ao Centro 
Educacional Sesi 108, em São Carlos, São 
Paulo, o programa conversa com a 
administradora Doralice da Cunha sobre o 
Projeto Compostagem. Na escola, é feita 
coleta de lixo orgânico, com a participação 
dos alunos. No segundo bloco, o programa 
chega a Guarulhos para mostrar a Turma do 
Beira Rio, uma iniciativa da Unidade 
Educacional Sesi 129, que visa monitorar 
o rio Tietê enquanto educa os alunos.

O jovem por trás do aluno - no ar em 6 de 
janeiro de 2008.
Recentes estudos indicam que a maior causa 
da evasão escolar entre os jovens é o 
desinteresse. No programa, uma entrevista 
com a socióloga Ana Paula Corti que esclarece 
os princípios da chamada pedagogia da 
juventude, que tem como objetivo ampliar 
os conhecimentos que a escola tem de seus 
alunos e diminuir a distância simbólica que 
os separa.

Projeto de vida - no ar 
em 13 de janeiro de 2008.
No episódio, dois projetos pedagógicos em 
São Paulo mostram como a educação pode 
contribuir para a construção dos projetos de 
vida da juventude. Através do 
desenvolvimento de competências e 
habilidades, os jovens vêm conseguindo 
compreender a realidade que os cerca e 
buscar mecanismos para implementar seus 
planos para o futuro. 

Meio ambiente - no ar 
em 20 de janeiro de 2008.
Se no passado a política era o grande mote da 
participação juvenil na sociedade, hoje é a 
questão ambiental que mais atrai o interesse 
da juventude. No programa, vamos conhecer 
dois projetos de educação que vêm ampliando 
o conhecimento sobre meio ambiente na 
cidade e no campo e promovendo a proteção 
da biodiversidade, o espírito participativo, a 
cidadania e a geração de renda. 

Leitura - no ar em 27 de janeiro de 2008.
Nota 10 aborda o papel da escola na formação 
de leitores. A equipe do programa encontra 
em Toledo, no Paraná, a professora Salete 
Dallanol e apresenta a experiência Professor 
Mediador da Leitura. Alunos e integrantes da 
comunidade falam sobre o crescimento da 
prática da leitura desde a iniciativa.

No segundo bloco, o programa chega ao Rio 
de Janeiro e encontra a professora Shirley 
Silva que, através dos textos de Monteiro 
Lobato, estimula a leitura em sala de aula.

Escrita - no ar em 3 de fevereiro de 2008.
O programa aborda o papel da escola no 
desempenho dos alunos na habilidade de 
escrever. Em Franco da Rocha, em São 
Paulo, um projeto de poesia faz com que os 
alunos escrevam sobre a realidade em que 
vivem. O professor Luiz Cássio e alguns 
alunos detalham a experiência. No segundo 
bloco, o programa vai a Bauru para 
conversar com a professora Rosimeire 
Ferreira, sobre a iniciativa de levar os alunos 
a escrever sobre o trabalho infantil. 

Letramento e alfabetização - no ar 
em 10 de fevereiro de 2008.
Nota 10 apresenta a diferença entre os 
conceitos de letramento e de alfabetização. 
A equipe vai a Resende, no Rio de Janeiro, 
para conversar com Ângela Aparecida 
Oliveira, uma professora que organiza 
encontros com colegas professores para 
discutir o tema letramento e pensar em 
práticas com alunos. No segundo bloco, o 
Nota10 chega a São Paulo e apresenta o 
exemplo da professora Jorgina, que além de 
estimular a escrita em sala de aula, tornou-
se escritora recentemente. 

Ficha técnica:
Apresentadora: Elen Vila Nova
Direção: Vicente Ferraz
Roteiro: Gabriela Amaral, Marcio Viana 
e Zé Dassilva
Edição: Arrudeia Filmes e Natara Ney
Produção executiva: Clélia Bessa
Direção de fotografia: Paulo Castiglioni
Direção de arte: Léo Fróes
Pesquisa: Luanda Baldijão
Assistente de direção: Mariana Kapps
Equipe de produção: Daniel Scatena, 
Lia Sarno e Liliane Dias
Figurino e arte: Dorys Hansen 

Som: Magno Gomes 
Videografismo: Valerycka Rizzo
Trilha original: Gustavo Nitrosound 
Produtora realizadora: Raccord Produções

Fundação Itaú Social
Equipe do Cenpec: Anna Helena Altenfelder, 
Luiz Henrique Gurgel, Patricia de Araujo 
Nunes e Sônia Madi.

Sistema Fiesp
Equipe Sesi/Fiesp: Divisão de alimentação, 
Divisão de educação, Divisão de saúde e 
segurança no trabalho, Divisão de esporte e 
lazer e Divisão de desenvolvimento 
sociocultural.
Equipe Sesi/Fiesp: Gerência de 
Atendimento a Empresas e Comunidade

Fundação Vale
Equipe do Peas Vale
Fundação Vale do Rio Doce: Sérgio Dias, 
Aline Torre, Roberta Aviz e Liana Verdini .
Martins Pereira Consultoria Educacional: 
Vanda Pereira, Anna Cláudia Eutrópio B. 
D`Andréa e Rosalina Maria Soares.
Instituto Aliança com o Adolescente: 
Márcia Campos

Gerdau
Colaboradores do Grupo Gerdau 

Votorantim
Apoio: Instituto Votorantim
Pesquisa: Olhar Cidadão

Canal Futura
Coordenação de programa: Martha Ferraris
Produtoras assistentes: Luciana Souza 
e Renata Lima
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto



Educação afetivo-sexual

Sexualidade

Empoderamento 
dos jovens

5S nas escolas

Sistema de gestão 
pela qualidade total

Gestão para 
o sucesso escolar

Promoção da saúde

Meio ambiente

Escola Estadual de Ouro Preto - Ouro Preto - MG

Escola Municipal Juventina Drumond
Ouro Preto -  MG

Centro Municipal de Educação Nossa Senhora 
do Rosário - Barão de Cocais - MG

Colégio Municipal Afonso Pena
Santa Bárbara - MG

Matéria também em Catas Altas - MG

Clínica da Mulher - Secretaria Municipal 
de Saúde - Congonhas - MG

APAE - Itabira - MG

Escola Municipal E. F. Artur Dorneles
Charqueadas - RS

Escola Municipal E. F. São Miguel
Porto Alegre - RS

Escola Estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho
Divinópolis - MG

Escola Municipal João Severino de Azevedo
Divinópolis - MG

Escola Municipal Carlos Jereissati
Maracanaú - CE

Escola Municipal José Dantas Sobrinho 
Maracanaú - CE

Sesi (Prazer de Estar Bem)
Av. Cidade Jardim, 4389 
São José dos Campos - SP

Sesi (Atleta do Futuro) 
Rua Paranapanema, 1.500 
Diadema - SP

Sesi 108 - São Carlos
Av. Prof. Luis A. de Oliveira, 267 - São Carlos - SP

Sesi 129 - Guarulhos (Turma da Beira do Rio)
Rua Emilio Lang Junior, 136 - Guarulhos - SP

Centro de Integração Social Nossa Senhora 
da Pureza (Educando no Berço) - Guarulhos - SP

   
   
   

    
     

  

     
   

   

    
      
   

  
     

       

       
      

 
   

   

      
        

   
   

  

   
    

  

   
  
   

   
    

   

    
     
   

      
  

Vanda Pereira
(educadora, especialista em 
educação sexual)

Vilma de Sousa
(mestre em educação)

Márcia Campos 
(mestre em educação e psicóloga)

Ricardo Silva 
(mestre em educação e psicólogo)

Vanda Pereira
(educadora, especialista em 
educação sexual)

Sônia Carvalho
(assistente social)

Cláudio Zambrano
(diretor industrial de tecnologia de gestão)

Mozart Neves Ramos
(diretor executivo do “Todos Pela Educação”)

Edmílson Ribeiro
(assessor de tecnologia de gestão 
e qualidade)

Vera Prado
(secretária municipal de educação  
Divinópolis - MG)

Ilona Becskeházy
(diretora executiva da Fundação Lemann)

Maria Maia
(psicanalista e doutora em lingüística)

Maria Isa Pereira (médica)

Carolina Lebron (psicóloga)

Rita de Cássia Cicerone (nutricionista)

Luciana Nabarro (professora de educação 
física, especialista em marketing desportivo)

João Fernandes Neto (educador ambiental)

Orlando Alves (professor de geografia)

   
    

 
    

  
   

     

      

      

    
  

   
   

 
   

   

   

  

    

    

   

  

    
 

  

 

  

PROGRAMA NOTA 10

        MATRIZ DE RELACIONAMENTOS CRIADOS A PARTIR DA PRODUÇÃO DO

  PARCEIROS ESCOLAS / INSTITUIÇÕES E CIDADES     ESPECIALISTAS
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dos jovens

5S nas escolas

Sistema de gestão 
pela qualidade total

Gestão para 
o sucesso escolar

Promoção da saúde

Meio ambiente

Escola Estadual de Ouro Preto - Ouro Preto - MG

Escola Municipal Juventina Drumond
Ouro Preto -  MG

Centro Municipal de Educação Nossa Senhora 
do Rosário - Barão de Cocais - MG

Colégio Municipal Afonso Pena
Santa Bárbara - MG

Matéria também em Catas Altas - MG

Clínica da Mulher - Secretaria Municipal 
de Saúde - Congonhas - MG

APAE - Itabira - MG

Escola Municipal E. F. Artur Dorneles
Charqueadas - RS

Escola Municipal E. F. São Miguel
Porto Alegre - RS

Escola Estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho
Divinópolis - MG

Escola Municipal João Severino de Azevedo
Divinópolis - MG

Escola Municipal Carlos Jereissati
Maracanaú - CE

Escola Municipal José Dantas Sobrinho 
Maracanaú - CE

Sesi (Prazer de Estar Bem)
Av. Cidade Jardim, 4389 
São José dos Campos - SP

Sesi (Atleta do Futuro) 
Rua Paranapanema, 1.500 
Diadema - SP

Sesi 108 - São Carlos
Av. Prof. Luis A. de Oliveira, 267 - São Carlos - SP

Sesi 129 - Guarulhos (Turma da Beira do Rio)
Rua Emilio Lang Junior, 136 - Guarulhos - SP

Centro de Integração Social Nossa Senhora 
da Pureza (Educando no Berço) - Guarulhos - SP

   
   
   

    
     

  

     
   

   

    
      
   

  
     

       

       
      

 
   

   

      
        

   
   

  

   
    

  

   
  
   

   
    

   

    
     
   

      
  

Vanda Pereira
(educadora, especialista em 
educação sexual)

Vilma de Sousa
(mestre em educação)

Márcia Campos 
(mestre em educação e psicóloga)

Ricardo Silva 
(mestre em educação e psicólogo)

Vanda Pereira
(educadora, especialista em 
educação sexual)

Sônia Carvalho
(assistente social)

Cláudio Zambrano
(diretor industrial de tecnologia de gestão)

Mozart Neves Ramos
(diretor executivo do “Todos Pela Educação”)

Edmílson Ribeiro
(assessor de tecnologia de gestão 
e qualidade)

Vera Prado
(secretária municipal de educação  
Divinópolis - MG)

Ilona Becskeházy
(diretora executiva da Fundação Lemann)

Maria Maia
(psicanalista e doutora em lingüística)

Maria Isa Pereira (médica)

Carolina Lebron (psicóloga)

Rita de Cássia Cicerone (nutricionista)

Luciana Nabarro (professora de educação 
física, especialista em marketing desportivo)

João Fernandes Neto (educador ambiental)

Orlando Alves (professor de geografia)
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Educação afetivo-sexual

Sexualidade

Empoderamento 
dos jovens
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pela qualidade total

Gestão para 
o sucesso escolar

Promoção da saúde

Meio ambiente
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Senai Roberto Simonsen (Brás)
Rua Monsenhor Andrade, 298
São Paulo - SP

Sesi (Núcleo de Artes Cênicas)
Av. Nossa Senhora de Fátima, 366
Santos - SP

Escola Reverendo Urbano de Oliveira Pinto
Rua Tantas Palavras, 10
AE Carvalho - SP

Escola Estadual Deputado Silva Prado
Rua Eng Luis Antonio Rantim Moutinho, 296
São Paulo - SP

Projeto Arrastão 
Rua Dr. Joviano Pacheco Aguine, 255
Taboão da Serra - São Paulo - SP

CPA Padre Belo - Av. Rogueb Choffi, 3031
São Mateus - São Paulo - SP

Instituto Triângulo
Rua João Ribeiro, 348
Santo André - SP

Vitae Civilis (Programa de Formação de Monitores)
Km 303 - São Lourenço da Serra - SP

Escola Municipal Walter Fontana
Rua Mario Pudel, 50
Toledo - PR

Escola Municipal Miguel Calmon
Estrada Santa Eugenia, sem nº
Paciência - RJ

Escola Estadual Zilton Bicudo
Rua Peri, 441
Lago Azul - SP

Escola Estadual Fulvio Abramo
Rua Jose Romeiro, sem nº
Cidade Tiradentes - SP

Escola Prof. Mario Teixeira Mariano
Rua Dom Antonio Almeida Lustosa, 94
São Paulo - SP

Colégio Dom Bosco - Av. General Fonseca
Resende - RJ

 
   

 

  
  

  
    

  
    

 
   

 

 
 

 
     

  
     

 
     

 

 
     
  

 
    

 
    

   

  

    

     
    

    

    

José Carlos Dalfré 
(diretor do Senai Roberto Simonsen)

Nivaldo Ferrari
(coordenador do Senai Roberto Simonsen)

Yara Lo Martins
(orientadora de artes cênicas)

Ana Paula Corti (mestre em sociologia)

Juarez Dayrell (prof. de educação - UFMG)

Celso Ferretti (doutor em educação - Puc-SP)

Silvio Bock (pedagogo, especialista 
em orientação vocacional)

Maria do Carmo Brant
(coordenadora geral do Cenpec)

Marcos Reigota
(especialista em educação ambiental)

Samyra Crespo (cientista social)

Valdir Andrade (engenheiro florestal)

Rubens Born (ambientalista)

Nilma Lacerda (escritora e professora)

Roxane Rojo (especialista em lingüística)

Bartolomeu de Queiros (escritor)

Cidadania e inclusão

O jovem por trás 
do aluno

Projeto de vida

Meio ambiente

Leitura

Escrita

Letramento e 
alfabetização
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O Bom Jeitinho Brasileiro 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. 
Perseverantes, criativos e realizadores, os 
protagonistas da série não desistem. A série 
flagra a luta diária de pessoas comuns e 
anônimas para mostrar que é possível fazer a 
diferença e inventar um novo "jeitinho".

Temas: comportamento; empreendedorismo
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2006
Licenciamento: liberado

Sinopses por episódio (26 min):

Zé Paulino - no ar em 27 de junho.
O paraibano e boiadeiro Zé Paulino faz 
sucesso com seu programa Voz do vaqueiro, 
na rádio de sua cidade, no interior da Paraíba. 
Como é analfabeto, ele faz desenhos para 
lembrar as letras de suas músicas. Para 
conseguir um trocado, Zé Paulino se 
apresenta em procissões, festas, eventos e 
até em enterros.

Kátia - no ar em 4 de julho.
O programa conta a história de Kátia, que dá 
aulas de boxe para jovens do morro do 
Cantagalo, no Rio, onde mora. Ela é 
presidente da liga independente de futsal da 
comunidade e ainda atua como guia turístico 
na visita de estrangeiros à favela. Família, 
amigos e colegas de trabalho revelam de 
onde vem a força de Kátia, essa típica 
representante do bom jeitinho brasileiro.

Programa

Selos

O Bom Jeitinho Brasileiro

Djair - no ar em 11 de julho.
O programa acompanha o dia-a-dia de Djair, o 
“marido” mais requisitado de Curitiba. Ele 
deixou o cargo de hoteleiro para realizar o 
sonho de ter seu próprio negócio. Espécie de 
encanador e eletricista, Djair ganha a vida 
dando expediente como “marido de aluguel”. 
Ele conserta DVD, fura parede, bate prego, 
conserta torneira, etc. Educado e galanteador, 
conquista as clientes e até mesmo seus 
maridos.

Francisco - no ar em 18 de julho.
Francisco é pedreiro, construtor e inventor. 
No seu barraco, no alto do morro do Vidigal, 
no Rio, ele faz experimentos a partir de 
garrafas pet, bagaço de cana-de-açúcar e 
restos de sandálias de borracha. O programa 
acompanha a trajetória desse paraibano 
empreendedor, que tem o sonho de ver seu 
tijolo feito de garrafas pet ser usado na 
construção de escolas.

Tampinha - no ar em 25 de julho.
José Ibraim, o Tampinha, nasceu para ser 
palhaço. Sempre com uma piada na ponta da 
língua, é daqueles que não perdem uma 
oportunidade na vida. De dia, trabalha como 
motoboy na sua mini-empresa, a Tampinha 
Express. À noite, dá expediente como 
garçom-palhaço de um restaurante, em 
Brasília. Depoimentos da família, amigos e 
clientes registram a alegria contagiante 
desse nordestino invocado.

Cleide - no ar em 1 de agosto.
A carioca Cleide dos Santos praticamente 
não dorme. De dia, cuida da casa e dos três 
filhos. De madrugada, encara sua segunda 
jornada: encadernar e entregar mais de 300 
jornais de casa em casa. Sempre de olho no 
relógio, ainda arruma tempo para jogar 
futevôlei e dançar gafieira, sua maior paixão.

Vavá - no ar em 8 de agosto.
A paixão do carioca Vavá por 
brinquedos é o tema desse programa. 
Conhecido como “brinquedeiro”, ele 
dá oficinas de jogos e brinquedos 
artesanais, criados a partir de sucata. 
Da infância pobre, Vavá conta que 
nunca ganhou um brinquedo no Natal. 
Por isso, já adulto, começou a criar 
seus próprios brinquedos como o 
teatrinho de marionetes, o bondinho 
de Santa Teresa e o carrinho de 
fórmula 1.

Solange - no ar em 15 de agosto.
O programa conta a história da 
professora Solange, que abusa da 
criatividade na hora de ensinar seus 
alunos os princípios da Ciência. Com 
depoimentos do marido, amigos, 
alunos e colegas de trabalho, o 
programa revela ainda como Solange 
aproveita a sala de aula para falar de 
cidadania, sexualidade e 
responsabilidade social.

Mestre Pelé - no ar em 22 de agosto.
O programa revela a história de 
Mestre Pelé, 73 anos, tradicional 
capoeirista e cantador de samba da 
Bahia. Ex-pedreiro e pai de “uns 
quinze filhos”, Mestre Pelé já plantou 
mandioca, vendeu carvão e abriu 
estradas. Correu muito da polícia 
quando a capoeira era recriminada. 
Anos depois, foi convidado a dar aulas 
para policiais. Para tirar um troco, 
produz e vende instrumentos como o 
berimbau e o agogô, no Pelourinho.
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Euza - no ar em 29 de agosto.
A alegria contagiante e o eterno otimismo 
renderam à carioca Euza Borges, de 36 anos e 
moradora do Morro dos Macacos, no Rio, uma 
comunidade na Internet. Vice-presidente da 
ONG Pixote e aluna de Gestão de Eventos 
Carnavalescos em uma universidade, ainda 
arruma tempo para cantar, tocar bateria em 
uma escola de samba e rodar a cidade de 
bicicleta.

Francisco - no ar em 5 de setembro.
O programa revela o “jeitinho” que Francisco 
da Parabólica deu para sobreviver sem 
emprego. A câmera acompanha o trabalho do 
personagem como instalador de antenas na 
pequena cidade de Santa Cruz, no Rio Grande 
do Norte. Nas horas vagas, inventa objetos 
como uma churrasqueira e um sistema de 
refrigeração com canos e antenas parabólicas.

Silvia - no ar em 12 de setembro.
Para garantir o sustento de sua família e dos 
artistas que hospeda em sua casa, a cearense 
Silvia Moura, de 42 anos, se vira ora como 
coreógrafa, ora como professora de dança. 
Quando mesmo assim não consegue 
completar seu orçamento, borda bolas de 
tecido e vende no banco, na feira, no ônibus.

Consultoria:
Roberto DaMatta é antropólogo. Ensaísta de 
cultura, mestre e doutor pela Universidade de 
Havard, também chefiou o departamento de 
Antropologia e foi professor de Antropologia 
da Universidade de Notre Dame (EUA) .Entre 
suas obras estão Carnavais, malandros e 
heróis e O que faz o Brasil, Brasil?.

Ficha técnica
Direção: Antonio de Andrade 
e Mariana Kapps
Roteiro: Isadora Andrade
Edição: Marcia Medeiros, Adriana Borges, 
Tatiana Gouveia e Lethicia Ribeiro
Produção executiva: Mauro Pizzo
Direção de fotografia e câmera: 
Leonardo Neri
Pesquisa: Maria de Andrade 
e Lais Rodrigues
Produção: Lara Guaranys, Anna Julia 
Werneck, Tatiana Aslanian e Rafael Lando
Som: Pedro Moreira e Bernardo Gebara
Videografismo e abertura: Vitor Bellicanta 
e Nikolas Klam
Trilha original: Rodrigo Lima
Produtora realizadora: Filmes do Serro

Canal Futura
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei 
e Maria Cecília Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Histórias de relacionamento 
que só o longo convívio 
consegue produzir
Mônica Dias Pinto, gerente de desenvolvimento institucional do Canal Futura

A maioria dos parceiros mantenedores do 
Futura está conosco desde o seu 
lançamento, em 1997. Com o passar do 
tempo, percebemos que todos nós 
aperfeiçoamos muitas ações e 
aprofundamos conceitos que embasam 
nossa prática social. Cada um de nós é, em 
separado, diferente, não só o conjunto.
 
Várias empresas e entidades de classe vêm, 
há muito tempo, dedicando-se ao 
desenvolvimento de pesquisas e estudos 
sobre juventude, educação básica, 
desenvolvimento territorial, impacto sócio-
ambiental, fenômenos sociais das 
sociedades urbanas e desenvolvimento 
econômico. Neste movimento, o que destaco 
em especial é o tempo e equipes dedicadas 
dentro de cada um dos parceiros 
mantenedores para analisar os dados 
obtidos através desses estudos e pesquisas, 
bem como o esforço em compartilhar com 
seus respectivos parceiros e a sociedade o 
que é constatado, gerando debate sobre os 
encaminhamentos de situações complexas 
e problemáticas.
 
Destaco este ponto em 2007, por ele ser 
revelador de um novo modo de ser, da 
construção de um patamar diferenciado 
para aquilo que nos habituamos a chamar 
de parceria e cooperação, às vezes sem nos 
darmos conta do quanto este nível de 
relacionamento vem tornando-se mais 
profundo, comprometedor e exigente para 
todos na sociedade.
 
Ser parceiro, agir em torno de causas e 
objetivos comuns não é nada trivial. Exige 
de todos os envolvidos persistência, 
sabedoria, desprendimento, ousadia e, 
acima de tudo, crença de que somos finitos 
dentro de nossas respectivas instituições e 
que podemos ser mais efetivos na medida 
em que superamos diferenças e reunimos o 
esforço de todos em torno do bem comum. 
Sendo assim, parcerias reais não têm nada 
de simplista nem sonhador, no sentido 
ingênuo da expressão.

Em 2007, de formas distintas, 
o Futura e seus treze parceiros 
mantenedores canalizaram energia e 
conhecimento em torno de algumas 
ações, projetos e programas, que 
convergiram e deram significativa 
contribuição para as causas que mais 
desafiam o desenvolvimento do país.
 
Muitos dos parceiros estão reunidos em 
torno do movimento Todos Pela 
Educação, onde a sociedade civil, 
governos e empresários, debatem medidas 
concretas para mudarmos o patamar da 
qualidade da gestão brasileira. A 
Fundação Vale, o Instituto Votorantim, 
a Fundação Itaú Social, a Fiesp e a 
Gerdau viabilizaram uma série inédita do 
Nota 10, sobre experiências educacionais, 
com o objetivo de inspirar o surgimento 
de novas iniciativas nos estados.
 
Com a CNI, inauguramos um importante 
quadro com dicas sobre economia para 
que a população possa gerenciar melhor 
suas finanças. A prevenção e promoção 
da saúde não sai das páginas dos jornais. 
Com a Bayer Schering Pharma, 
produzimos dezenas de quadros com 
informações e dicas úteis no Jornal 
Futura.
 
Ainda no contexto da grade jornalística, 
debates e dezenas de pautas foram 
produzidas a partir de dados, 
provocações de temas e especialistas 
sugeridos pela CNT, CNI, Firjan, Fiesp e 
Sebrae.
 
O campo do empreendedorismo, da 
inovação tecnológica e das medidas para 
evitar o aquecimento global contaram 
com contribuições imprescindíveis do 
Sebrae, da Firjan, Gerdau e da Fundação 
Vale.
 
Fundamental também a parceria com a 
TV Globo e a CNN/Turner, que nos 
auxiliaram na produção de conteúdos 

sobre o povo, a cultura 
e a história do Brasil, 
elementares para a 
consolidação de nossas 
raízes e do sentimento de 
pertencimento e compromisso 
com a nação. Com a TV 
Globo, relançamos o 
programa Faixa Comentada, 
que aprofunda os conteúdos 
das minisséries globais, e, 
com a CNN, lançamos a série 
Zé do Brasil, documentando a 
história e obra de "Josés" 
famosos e anônimos. 
 
Com a Fundação Bradesco, 
além de darmos continuidade 
para o projeto Cuidando do 
Futuro, que tem como foco 
a formação continuada de 
professores e o protagonismo 
juvenil, produzimos nova 
série de trabalhos manuais 
do Feito à Mão, ancorada 
nos princípios de 
reaproveitamento e 
reutilização de materiais.

Muitas outras histórias 
poderíamos relembrar de 
2007, fruto do convívio, do 
trabalho e da cumplicidade 
entre nós, que escolhemos 
comemorar os 10 anos de 
existência do Futura 
ofertando aos nossos 
telespectadores e redes 
sociais aquilo que 
construímos de melhor no 
campo do conhecimento e 
das relações. Aqui e ali, nos 
outros capítulos do anuário, 
algumas partes dessas outras 
histórias também irão se 
manifestar, mescladas ao 
trabalho de tantos outros 
que fazem cotidianamente 
o Futura.
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O documentário vai em busca da magia do primeiro 
Natal, refazendo os passos de Maria e José, dos 
três Reis Magos, dos pastores humildes e das 
centenas de peregrinos que ainda viajam hoje em 
dia para Belém, atrás dos lugares que marcam o 
nascimento de Jesus Cristo. O programa revela a 
verdade por trás da história bíblica e os eventos 
que levaram ao início da cristandade.

Temas: história; identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 24 de dezembro
Duração: 50 minutos
Produtora realizadora: BBC
Distribuição: BBC
Licenciamento: não liberado

O Vagabundo é o curta-metragem mais famoso de 
Charlie Chaplin, que deu origem ao seu personagem 
também mais famoso: um andarilho pobretão com 
as maneiras refinadas e a dignidade de um 
gentleman, vestindo um fraque preto esgarçado, 
calças e sapatos desgastados e mais largos que o 
seu número, um chapéu-coco ou cartola, uma 
bengala de bambu e sua marca pessoal, um 
pequeno bigode.

Temas: história; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Duração: 32 minutos
Estréia: 2007
No ar em 24 de dezembro
Licenciamento: não liberado
Produtora realizadora: Essanay Film 
Manufacturing Company
Distribuição: Synapse

Programa

Programa

Onde o Natal Começou

O Vagabundo
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Programa Passagem Para...

O programa Passagem Para... é um 
documentário em que o jornalista Luís Nachbin 
mostra com um tom intimista vários aspectos 
dos países que visita sozinho, acompanhado 
apenas por sua câmera. Na nova série, os 
países desvendados são Haiti, República 
Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e 
Névis, Chile, México, Colômbia, Peru, Suriname 
e Guianas. Além de apresentar personagens 
locais, o jornalista entrevista nativos desses 
países residentes no Brasil.

Temas: diversidade cultural; história
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2004
Licenciamento: liberado

Apresentador: Luís Nachbin é formado em 
Ciências Econômicas pela UFRJ e em 
jornalismo pela Puc-Rio. É mestre em televisão 
pela San Francisco State University. Foi 
correspondente internacional do jornal O Globo, 
repórter da TV Educativa e da Rede Globo. É 
produtor independente e professor de 
Telejornalismo da Puc-Rio.

Sinopses por episódio (30 min):

Da prosperidade ao caos - Haiti - no ar em 12 
de novembro.
“Me sinto despreparado. Não falo a língua e 
precisaria de muito mais tempo pra me 
ambientar antes de começar a gravar. Um 
sujeito branco, rico, explorador... Essa é a 
imagem que passo pra maioria das pessoas 
aqui. Em geral, só consigo filmar na companhia 
das tropas brasileiras”. O depoimento de Luís 
Nachbin retrata alguns aspectos de Porto 
Príncipe, capital do país mais pobre do 
continente. O mesmo assunto também é 
discutido aqui no Brasil com o imigrante Jean-
Marie Désir.

A porta do imaginário - Haiti - no ar em 13 
de novembro.
A influência do vodu na vida dos haitianos é 
indiscutível, principalmente na arte, literatura 
e cultura. O vodu é assunto constante na obra 
de Frankétienne, único escritor famoso que 
permaneceu no país, mesmo com 
perseguições políticas e miséria. Ele acredita 
que o cotidiano dramático experimentado por 
cada habitante explique a potencial 
criatividade de seu povo.

Mistura homérica - Santa Lúcia - no ar em 
14 de novembro.
A Grécia Antiga ainda existe. Fica no Caribe. 
Conquistou sua independência há menos de 
30 anos e seus habitantes são fãs de música 
country. Essas contradições são possíveis e 
convivem em harmonia nas ilhas que formam 
Santa Lúcia, país marcado pelo 
multiculturalismo e qualidade de vida. 
Durante a viagem, Luís Nachbin conversa 
com o pesquisador Kennedy Samuel, que 
ajuda a entender a lógica do lugar.

Os haitianos entram - República 
Dominicana - no ar em 19 de novembro.
Hospedado em um mosteiro na República 
Dominicana, Luís Nachbin vê de perto a 
pressão migratória que chega do Haiti. 
Guiado pelos freis Kelvin e Sidimar, ele busca 
as raízes de um antagonismo histórico e seus 
reflexos no presente. Para isso, conhece 
desde a capital Santo Domingo até uma 
comunidade de imigrantes haitianos, a 80 
quilômetros dali, onde a expectativa de vida 
não passa dos 36 anos.

Os dominicanos saem - República 
Dominicana - no ar em 20 de novembro.
Destino de centenas de milhares de 
haitianos, a República Dominicana é, ao 
mesmo tempo, a origem de uma massa ainda 
maior de imigrantes. Benabel e Gladys, tio e 

sobrinha, são símbolos de algo que já se 
enraizou na cultura. Ele, na capital Santo 
Domingo, com as lembranças de uma 
travessia clandestina rumo aos Estados 
Unidos. Ela, no Rio de Janeiro, com uma 
revisão da realidade que a trouxe ao 
Brasil e do que encontrou aqui.

Cenas da vida conjugal - São Cristóvão 
e Névis  -no ar em 21 de novembro.
São Cristóvão e Névis. Menos de 50 mil 
habitantes e um forte movimento 
separatista. No ambiente fascinante de 
um país com cara de interior, de um 
paraíso do Caribe dividido em dois, Luís 
Nachbin tenta entender até onde vão 
nossas necessidades de convivência e de 
liberdade. O ponto de partida é a história 
da brasileira Maria, que vive em 
Charlestown, possível capital de um novo 
país chamado Névis.

Se meu vocho falasse - México - no ar 
em 26 de novembro.
Cidade do México é coisa de gringo. Lá 
ela é chamada simplesmente de DF 
(Distrito Federal). Na capital, Luís 
Nachbin foi dirigido por duas figuras 
bastante distintas: os taxistas Seu 
Francisco, dono de um fusca, chamado 
carinhosamente no país de vocho, e 
Israel, um garotão com um visual meio 
punk, que pilota um carro bem mais 
moderno. Aqui no Brasil, a historiadora 
mexicana Cecy Monroy compara os 
hábitos dos dois países e reafirma a 
paixão dos compatriotas pela culinária.

Do lado de cá do muro - México - no ar 
em 27 de novembro.
Muitas pessoas estão na cidade de 
Tijuana pelo desejo de viver nos Estados 
Unidos. A fronteira entre os dois países 
aproxima o sonho, mas um muro real e 
outros naturais, físicos e psicológicos são 
obstáculos. No lado mexicano, a Casa do 
Imigrante de Tijuana é dirigida pelo padre 
paranaense Luiz Kendzierski. No norte-
americano, a organização Anjos da 
Fronteira é um exemplo de movimento 
que prega a integração.
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Assim é Morélia - México - no ar em 28 de 
novembro.
Com dois milhões de habitantes, a cidade de 
Morélia, capital do Estado de Michoacán, é 
ponto de partida para uma viagem musical. No 
belo patrimônio da humanidade, o romantismo 
de um casal de cantantes à moda antiga é o 
contraponto para o crescimento das 
"pandillas", gangues de rua que se expressam 
pelo rap e são a cara mexicana para os 
problemas da desigualdade social e da 
violência.

Mulheres a espera - Chile - no ar em 3 de 
dezembro.
Homem. Católico. Casado. Perfil tradicional de 
um presidente do Chile. Contra todos esses 
dogmas, Michelle Bachelet foi eleita. O 
Passagem Para... busca, na modernidade da 
capital Santiago e na mitologia da Ilha de 
Páscoa, o testemunho de mulheres que 
analisam questões de política e de gênero 
desde pontos de vista distintos: o da 
vendedora de rua, o da ministra de Estado e o 
da intelectual.

Beleza e barbárie - Chile - no ar em 4 de 
dezembro.
Durante a comemoração de seus 30 anos, em 
30 de março de 1985, a escritora Teresa 
Calderón recebe a notícia de que três amigos 
desaparecidos foram achados degolados. 
Outros três amigos, entre eles Teresa, juram 
que cada um escreveria um conto sobre o 
ocorrido. Três meses é o prazo para trocarem 
seus relatos. Uma conversa com a escritora 
nos leva ao Chile de 17 anos de ditadura e 
também ao país hoje.

Pão, cobre e vinho - Chile - no ar em 5 de 
dezembro.
O vinho chileno está entre os mais apreciados 
da América Latina. O cobre chileno, por outro 
lado, não é tão 'reconhecido' por nós. O fato é 
que os dois produtos são as maiores fontes de 
riqueza do país e dependem da Cordilheira dos 
Andes. Luís Nachbin esteve em uma vinícola, 
a 40 minutos da capital Santiago, e também 
em Sewell, cidadezinha hoje sem habitantes, 
erguida em 1905 para os trabalhadores de 
uma das maiores minas subterrâneas do 
mundo.

O resto é silêncio - Chile - no ar em 6 de 
dezembro.
O céu mais estrelado do mundo. Pedaços de 
chão onde jamais choveu. Sem dúvida, estar 
no deserto do Atacama é uma experiência 
radical num lugar que parece pertencer a outro 
mundo. Lá, entre a cordilheira e o mar, a 

solidão nem sempre é só angústia e uma 
cidadezinha de três mil habitantes pode ser 
cosmopolita. É o que Luís Nachbin registra 
com a ajuda da guia Natália e de moradores 
do deserto.

Vozes do seqüestro - Colômbia - no ar em 
10 de dezembro.
O conflito entre grupos armados na 
Colômbia existe há mais de 40 anos. Dele 
nascem iniciativas únicas. Desde 1994, a 
Rádio Caracol transmite o programa Vozes 
do seqüestro, criado pelo jornalista Herbin 
Hoyos, após sair do cativeiro. Lá, ele 
conheceu um refém que escutava rádio 
como única distração e teve a idéia que 
hoje garante que os seqüestrados tenham 
notícias de seus familiares.

Comunidade de paz - Colômbia - no ar 
em 11 de dezembro.
Com pouco mais de mil habitantes, a 
Comunidade de Paz San José de Apartadó 
se uniu para defender a paz. No noroeste da 
Colômbia, o grupo é um exemplo de 
resistência ao conflito armado entre as Farc, 
o governo e os paramilitares. E exatamente 
por isso, não está longe de sofrer com as 
ameaças e violência. A comunidade 
concorreu ao Prêmio Nobel da Paz de 2007.

Olho mágico - Colômbia - no ar em 12 de 
dezembro.
Quem é capaz de definir os limites entre 
realidade e ficção na cabeça do latino-
americano? Ou no realismo mágico de 
Gabriel García Márquez? Ou num 
documentário? Luís Nachbin foi a Cartagena 
das Índias, cidade natal do escritor, e 
encontrou histórias que teimam, felizmente, 
em manter essas perguntas sem resposta, 
como a do sargento Buendía, xará do 
protagonista mais famoso de García 
Márquez.

Corrida do euro - Guiana Francesa - 
no ar em 17 de dezembro.
O Brasil faz, sim, fronteira com a Europa. 
Mais especificamente com a França. A 
Guiana Francesa atrai muitos brasileiros, 
seduzidos pela possibilidade de ganhar em 
euro. Mas em muitos casos, para ver os 
euros é preciso encontrar algo tão valioso 
quanto. A corrida do ouro é um negócio 
forte na região. Luís Nachbin encontra 
gente como Zé Carlos, Zaqueu e Dona 
Maria, personagens do garimpo e do exílio.

O homem que sabe javanês - Suriname  -
no ar em 18 de dezembro.
Descendentes de índios, holandeses, 
indianos e javaneses marcam o Suriname 
com uma harmonia cultural exemplar. 
E também com hospitalidade. Lesley 
Karijoatmo, “o homem que sabia javanês”, 
é quem convida, hospeda, guia e traduz 
Luís Nachbin nessa viagem por um país 
ao mesmo tempo tão próximo e tão 
distante, que inclui um outro convite: 
acompanhar as 48 horas de um casamento 
à moda de Java.

Respeito é bom - Guiana - no ar em 19 de 
dezembro.
Ex-colônia inglesa, a Guiana é marcada pelo 
conflito étnico. Luís Nachbin documenta a 
separação expressa na geografia do país, 
desde a capital Georgetown, onde se 
concentram os negros, até um dos vários 
vilarejos de origem indiana. O professor 
Rupert Roopnaraine explica como esse 
abismo se perpetua e como pode diminuir. 
No Brasil, a conversa é com a imigrante 
Sharon Azeez e seu marido, o brasileiro 
Elísio de Souza.
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Faça a coisa certa - Guiana - no ar em 20 de 
dezembro.
Todos estavam alegres. Alguém havia morrido. 
Luís Nachbin fala das melhores horas de sua 
viagem pela América Latina, quando visita o 
vilarejo de Buxton, a maior comunidade negra da 
Guiana. Lá, em um funeral, a morte é motivo de 
celebração, e não de silêncio. Mas além de 
música e dança, há também uma revolta 
profunda: é um caso de assassinato.

Recortes diários - Peru - no ar em 24 de 
dezembro.
O que acontecia em Lima, capital do Peru, em 
julho de 2007? Com recortes diários dos jornais 
locais, o Passagem Para... busca notícias que 
mostrem um pouco do cotidiano peruano e 
daquele momento: greve nacional dos 
professores, a não extradição de Fujimori do Chile, 
Machu Picchu eleita uma das 7 maravilhas do 
mundo, censura em exposição de charges. Victor 
Mory, peruano que mora no Brasil há 14 anos, 
conversa com Luís Nachbin sobre o país vizinho.

A recíproca é verdadeira - Peru - no ar 
em 25 de dezembro.
Villa El Salvador, município da periferia de Lima, 
passou de areal, na década de 70, a cidade bem-
sucedida do Peru. Um princípio básico rege a 
comunidade: solidariedade. Luís Nachbin 
conversa com moradores que estavam entre as 
150 famílias que primeiro chegaram à região, 
quando não havia esgoto, água, comércio. Hoje, a 
luta ainda continua, mas o orgulho já é evidente.

Consultoria:
Eduarda Hamann, advogada, mestre e 
doutora em relações internacionais pela Puc-
Rio, onde dá aulas sobre as relações 
internacionais contemporâneas e sobre o 
sistema das Nações Unidas. Também leciona 
na Pós-Graduação de Relações Internacionais 
da Universidade Cândido Mendes.

Ficha técnica
Direção e câmera externa: Luís Nachbin
Roteiro: Ana Melo, Lara Francischetti 
e Gabriela Amaral
Assistência de direção: Ana Melo
Consultoria: Eduarda P. Hamann 
Edição: Fábio Durão e Marco André Sanctos
Produção executiva: Alexandre Rocha
Direção de fotografia: Flávio Ferreira
Fotografias (Chile e Colômbia): Emily Sasson 
Direção de arte: Bruno Ribeiro
Pesquisa: Emily Sasson, Renata Viot 
e Clarice Tenório
Produção: Daniela Lefevre, Renata Viot, 
Alessandra Perret e Luís Gustavo Ferraz
Figurino: Domingos Alcântara
Som: Álvaro Correia e Aloysio Compasso
Abertura: Kabum
Trilha original: Gabriel Pinheiro
Produção: Nach Vídeo
Produtora realizadora: Nach Vídeo Ltda

        
        

        
       

     
      

       

           
         

          

              
               

          
       

             
                

           

  
 

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Gustavo Baldoni
Produtores assistentes: 
Meriene Mazzei, Vinícius Dias 
e Renata Lima
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia e Leonardo Machado
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Sandra Peres e Paulo Tatit lançam o décimo 
programa do selo Palavra Cantada: Pé com Pé. 
E mais uma vez demonstram o enorme talento 
na concepção de projetos de música infantil, 
através da diversidade temática das 
composições, os toques poéticos, os retoques 
bem-humorados, o cuidado com os arranjos e 
interpretações.

Foram quase três mil participações na promoção Por que você merece 
uma passagem para...?, promovida pelo programa de Luís Nachbin, 
que estreou uma nova temporada de viagens pela América Latina. 

A autora da resposta mais criativa ganhou uma viagem de cinco dias para Santiago, 
capital do Chile. E a felizarda foi Ana Cecilia Dubeux de Holanda, de Recife (PE) 

Ela mandou seu recado com um criativo jogo de palavras 
envolvendo os nomes de programas do Futura: 

Eu mereço uma passagem para mostrar o bom jeitinho brasileiro no Chile porque 
eu quero afinar a língua no espanhol de Neruda, plantar um pé de quê no parque 
Balmaceda e carimbar meu passaporte futura pelo mundo.doc como faz o Nachbin.

Passagem Para... 
criatividade premiada

 
   

 
  

    
  

   
    

   
   

   
  

   
   

Programa Pé com Pé

Temas: música; universo infantil
Público-alvo: crianças
Estréia: 2007
Duração: 60 minutos
No ar em 9 de dezembro
Licenciamento: não liberado
Distribuição: Palavra Cantada
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Oeste Notícias Presidente Prudente  09/12

Ana Cecília, vencedora da promoção.
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Programa

Programa

Selo

Pequenas Empresas Grandes Negócios

Por que Democracia?

Pequenas Empresas Grandes Negócios 
orienta empresários de pequenos e médios 
empreendimentos e apresenta oportunidades 
de negócios, novos mercados, tendências, 
franchising e sugestões para gestão de 
empresas. Apresentado por Esther Jablonky. 
Em 2007 foram exibidos 50 programas.

Tema: empreendedorismo
Público-alvo: público em geral
Estréia: 1997
No ar a partir de: 1 de janeiro
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

   

    

     

Por que Democracia? (Why 
Democracy?) mostra uma série de 
documentários que debatem os 
princípios democráticos e sua 
aplicação em diferentes culturas e 
países, como Egito, Japão, Paquistão, 
Dinamarca, Bolívia, Libéria e Estados 
Unidos. Os filmes colocam o sistema 
no centro da questão e discutem seus 
fundamentos mostrando episódios 
que abalam, questionam ou reforçam 
o conceito de Democracia.

Temas: direitos humanos; 
diversidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Distribuição: DR TV
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio 
(de 45 min a 52 min):

Por favor, vote em mim - no ar 
em 8 de outubro.
Em uma escola fundamental na 
cidade de Wuhan, na China central, 
crianças de oito anos de idade 
competem pelo cargo de monitor de 
classe. Os pais, dedicados a seus 
filhos únicos, participam e começam 
a influenciar os resultados. Por favor, 
vote em mim é um filme sobre uma 
experiência de chineses com a 
democracia.

Procurando pela revolução - no ar 
em 9 de outubro.
Che Guevara morreu na Bolívia 
tentando trazer a revolução para a 
América do Sul. Quarenta anos 
depois, seu admirador Evo Morales 
se torna o primeiro presidente 
indígena eleito no continente, com a 
promessa de continuar a revolução 
inacabada de Che. Ele será capaz de 
fazer isso?

Charges sangrentas - no ar 
em 10 de outubro.
A liberdade de expressão é um 
princípio democrático. Será que isso 
significa liberdade ilimitada? A que 
preço para os outros direitos 
democráticos? Alguns valores 
democráticos são mais importantes 
do que outros? As charges 
publicadas em um jornal 
provinciano da Dinamarca 
trouxeram essas questões para a 
linha de frente da política mundial.

    
   
     

    
      

      
    

   
   

    
    

     
    

 

       
   
     

  
    
    

      
      

      
     

    
      

     
     

      
    

     
       

     
    

   
   

   
     

    
      

  

       
   
      
      

      
      

     
       
    

      
     

      
   

  



     

   

  

    
      

    
     

      
     

     

 
   

 
       

  
  

Correio Brasiliense  08/10

 Valor Econômico  16/12
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Campanha-  no ar 
em 11 de outubro.
Um candidato relutante em sua 
primeira campanha tem que 
encarar tudo o que for necessário 
para vencer uma eleição para o 
Partido Liberal Democrático, do 
primeiro-ministro japonês. O 
documentário do cineasta 
Kazuhiro Soda acompanha de 
perto uma acalorada campanha 
eleitoral em Kawasaki, no Japão, 
revelando a verdadeira natureza 
da “democracia”.

Jantar com o presidente - no ar 
em 12 de outubro.
Os cineastas Sabiha Sumar e 
Sachithanandam Sathananthan 
perguntam o que significa 
democracia no Paquistão, onde 
seu principal promotor é o Chefe 
do Exército, que assumiu o poder 
através de um golpe militar. No 
país, a sociedade ainda costuma 
funcionar segundo as antigas 
regras tribais da vida política e 
social.

Egito: estamos vigiando você - 
no ar em 15 de outubro.
Após 24 anos de liderança do 
Partido Democrático Nacional, do 
presidente Hosni Mubarak, o Egito 
é uma nação à beira de profundas 
mudanças. Porém, a violência e 
amplas alegações de fraude 
acompanham as primeiras 
eleições democráticas e 
multipartidárias realizadas em 
2005. O filme acompanha três 
mulheres ativistas que tentam 
mostrar a verdade sobre a nova 
democracia do Egito.

À procura de Gandhi - no ar 
em 16 de outubro.
Que tipo de democracia a Índia 
tem hoje em dia? Usando como 
ponto de partida a famosa Marcha 
do Sal para Dandi, através de 
Gujarat, o documentário em estilo 
road movie lança um olhar sobre a 
Índia contemporânea, a maior 
democracia do mundo, e explora o 
significado do legado de Gandhi 
de paz e não-violência para os 
movimentos democráticos no 
século 21. 



 Folha de São Paulo  23/12

 Diário de Pernambuco (PE) 08/10
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Patriotas - no ar 
em 17 de outubro.
Dezesseis anos após o colapso da 
União Soviética, a expressão 
“democracia administrada” 
descreve o atual estado da 
política russa. O filme Patriotas 
busca revelar como está se saindo 
a Rússia pós-comunismo.

Táxi para a escuridão - no ar 
em 18 de outubro.
O governo dos EUA é acusado de 
praticar regularmente a tortura em 
ações militares ao mesmo tempo 
em que procura espalhar sua 
mensagem de democracia em 
todo o mundo. O documentário 
levanta questões sobre qual será 
o estilo norte-americano de 
democracia no futuro. Táxi para a 
escuridão ganhou o Oscar de 
melhor documentário.

As damas de ferro da Libéria - 
no ar em 19 de outubro.
Ellen Johnson Sirleaf é a primeira 
mulher a ser livremente eleita 
chefe-de-estado na África. Ela 
lidera a Libéria, uma nação pronta 
para mudanças. As damas de 
ferro da Libéria mostra seu 
primeiro ano de governo 
democrático, após quase duas 
décadas de guerra civil.
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Programa

Programa Programa

Selos

Prêmio Gestão Escolar 2006

Projeto Animação Prova Brasil

Série de cinco programas 
doada pelo Ministério da 
Educação para explicar o que é 
a Prova Brasil: um teste de 
português e matemática para 
alunos de 4ª e 8ª séries de 
escolas públicas, onde o 
resultado vai funcionar como 
um retrato da qualidade do 
ensino brasileiro. Esse 
programa é destinado a 
esclarecer dúvidas dos 
professores. 

Projeto Animação é uma 
oportunidade de aprendizagem 
para alunos da rede pública de 
comunidades de baixa renda. 
A iniciativa do Instituto Marlin 
Azul une a sociedade civil, 
empresa e poder público em 
torno da educação diferenciada 
e de qualidade para a formação 
da cidadania. A partir desta 
iniciativa, foram produzidas seis 
animações: Mangue e tal, 

Vitória pra mim, O Congo de 
Vitória, Brincando na aldeia, Moda 
mãe e Brincando de imaginar.

Temas: escola; metodologias 
em educação
Público-alvo: Infantil
Estréia: 2007
No ar em 9 de dezembro
Duração: 54 minutos
Licenciamento: não liberado
Distribuição: Instituto Marlin Azul

Tema: metodologia em educação
Público-alvo: educadores
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Episódios de 25 minutos:

O que é Prova Brasil?  no ar em 
5 de novembro.
O que cai na prova?  no ar em 
6 de novembro.
Como são as provas?  no ar em 
8 de novembro.

O Prêmio Nacional de Referência em Gestão 
Escolar reconhece e valoriza experiências 
inovadoras. Ele também estimula a prática da 
auto-avaliação nas escolas, o que ajuda a 
reforçar o compromisso com a qualidade de 
ensino e melhoria da gestão. Criado em 1998, o 
prêmio tornou-se um instrumento importante de 
gestão para as escolas públicas brasileiras. 
Mais de 17 mil escolas já se inscreveram após 
terem realizado sua auto-avaliação. Destas, 524 
receberam diplomas de Referência Nacional em 
Gestão Escolar.

O prêmio é uma iniciativa do Consed, o 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
Educação, da Undime, União Nacional de 
Dirigentes Municipais de Educação, da Unesco 
e da Fundação Roberto Marinho. E conta 
também com o apoio da Embaixada Americana, 
Unicef, Movimento Brasil Competitivo, Gerdau, 
Petrobras e Compromisso Todos Pela Educação.

Este ano, o PGE foi transmitido ao vivo pelo 
Jornal Futura, do auditório da Puc do 
Paraná, em parceria com o Grupo Lumen. 
Os finalistas foram a Escola Ambiental 
Aprendizado Marista Padre Lancísio, de 
Goiás, Escola Stella dos Cherubins em 
Planaltina, no Distrito Federal, Escola 
Bataillard, de Petrópolis, região serrana do 
Rio de Janeiro, Escola Dom Nivaldo Monte, 
de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Escola 
Maria dos Prazeres Mota, de Boa Vista,  
Roraima, e Escola Isaías José Ferreira, 
de Sertãozinho, interior de São Paulo. 

Temas: escola; metodologias em educação
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2002
No ar em 27 de novembro
Duração: 26 minutos
Licenciamento: não liberado

Ficha técnica
Agradecimentos: Puc-PR, Tv Lumen 
Apresentação: Lísia Palombini 
Edição: Marcílio Brandão e Adriana Levis 
Reportagem: José Brito Cunha
Produção: Janaina Paixão, Vinícius Dias 
e Andréa Loureiro
Videografismo: Stânio Soares
Edição de imagens: Artur Jorge Silva 

Videografismo: Stânio Soares
Edição de imagens: Artur Jorge Silva 
Engenheiro responsável: Marcio Pereira
Reportagem: Luciana Pombo
Cinegrafistas: Fabiano Antoniacomi, 
Sidnei Dubena, Almir de Moura, 
Raul Custódio e Henrique Custódio
Auxiliares de câmera: Wilian e Garcel
Técnico de áudio: Arnaldo Malinowski
Direção de TV: Luciano Silveira 
Supervisão operacional e artística: 
Cyro Ridal 
Supervisão técnica: Airton Pignataro
Coordenação de programação: 
Cristiana Bittencourt
Coordenação de jornalismo: 
Jacinta Rodrigues
Coordenação de operações: Arlécia Duarte 
e Alessandro Foggiatto
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Cris Dória 
e Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa

Selo

Recortes do Brasil

O Recortes do Brasil mostra o universo contido 
em cidades cortadas pela estradas de ferro que 
ligam o Maranhão ao Pará (EFC) e Minas Gerais 
ao Espírito Santo (EFVM). Os programas 
revelam em depoimentos, imagens e histórias 
por que estados e habitantes são peças 
marcantes na diversidade cultural, social e 
econômica do país. As diversas populações do 
Maranhão, Pará, Minas Gerais e Espírito Santo 
sabem do papel delas na construção da 
identidade brasileira. A religiosidade, o mercado 
de trabalho, a culinária, a música, o artesanato, 
os saberes locais e as pessoas estão no 
Recortes do Brasil. 

Temas: identidade cultural, cultura regional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: parcialmente liberado
Parceiro: Fundação Vale

Sinopses por episódio (5 min):

Samba de Cacete (PA) - no ar em 6 de julho.
A brincadeira começa cedo nas famílias, com 
as crianças entrando na roda. Recortes do Brasil 
entra no Samba de Cacete e vê como é que se 
toca esta forte tradição musical do Pará. Os 
tambores são feitos com madeira de aracaturi 
escavada, cobertos de couro de veado 
vermelho. O Cacete é o maestro da festa, que 
rege a herança dos quilombos, com um samba 
cantado e ritmado com alegria.

Cerâmicas das Anas (MA) - no ar em 13 de 
julho.
Arte que nasceu, cresceu e hoje ganha o 
mundo através das Anas: as ceramistas mais 
famosas do Maranhão. Recortes do Brasil 
conhece as ceramistas que usam processos 
artesanais rústicos na confecção de artigos 
utilitários, como potes, alguidares, panelas, 
frigideiras e assadeiras. Nas mãos das Anas 
tudo é feito com muito amor e respeito às 
tradições.

Rios de Belém (PA) - no ar em 20 de julho.
A cidade que se ergue sobre as mãos do rio. 
Esta é Belém. É lá que o Recortes do Brasil 
percorre a vida de cidadãos comuns que 
fazem do rio a sua estrada, que atravessam 
correntezas, que os levam das cidades 
ribeirinhas à metrópole. Uma viagem pelas 
veias de um estado, por onde passa a cultura 
de um povo. Um episódio que desliza sobre 
uma tradição que acompanha a história.

Artesanato do Buriti (MA) - no ar em 27 de 
julho.
Mais que arte, o Buriti produz inserção social 
e serve de alicerce para milhares de famílias 
no Maranhão. O Recortes do Brasil percorre 
todo o trajeto do artesanato: da árvore aos 
materiais produzidos, como bolsas, toalhas e 
rendas diversas. O episódio também mostra a 
preocupação ecológica dos artesãos, que 
dependem do Buriti e o preservam, pensando 
no futuro da arte e das suas famílias.

Marujada (PA) - no ar em 3 de agosto.
Está no sangue dos bragantinos: o dia 26 
de dezembro é o grande dia do ano. No 
episódio, a imagem de São Benedito sai 
da igreja e leva uma multidão às ruas. 
Uma festa de música, cultura e fé. João 
Pinheiro, presidente da Irmandade 
Marujada de Bragança, nos leva a uma 
manifestação da tradição paraense, que 
faz famílias inteiras participarem com 
entusiasmo e alegria.

A ciência da cachaça (MG) - no ar 
em 10 de agosto.
O episódio apresenta a cachaça, 
destilado feito à base de cana-de-açúcar, 
leveduras e água, em todas etapas de 
produção. O programa mostra detalhes 
especiais que estão espalhados por todo 
o processo, desde a escolha do tipo de 
cana, passando pela época certa da 
colheita, o tempo de moagem, os 
ingredientes e o tempo de fermentação, 
a forma de destilação e os tonéis para o 
envelhecimento, até o engarrafamento.  

Escola de pesca (ES) - no ar 
em 17 de agosto.
A Escola de Pesca de Piúma impede o 
desaparecimento do conhecimento 
tradicional e profissionaliza seus alunos 
nas diversas atividades do setor 
pesqueiro, criada no final dos anos 80 
pela Secretaria de Educação do Estado. 
O órgão, percebendo o desenvolvimento 
do turismo e a implantação de grandes 
empresas de pesca na região, tratou de 
investir para que a tradição da pesca 
fosse mantida e valorizada. 

Casa de Animação de Sabará (MG) - 
no ar em 24 de agosto.
Inaugurada em 2004, a casa tem uma 
proposta de intensificar a produção 
audiovisual de Minas com um grande 
pólo de animação em Sabará. A casa 
desenvolve filmes de animação, curtas-
metragens, séries para TV, espetáculos 
teatrais e outras manifestações 
artísticas, com um trabalho social com 
jovens de baixa renda e em situação de 
risco para a formação e a inclusão no 
mercado de trabalho.  

Congo / Banda Casaca (ES) - no ar 
em 31 de agosto.
O congo foi trazido para o Brasil pelos 
africanos e é o ritmo capixaba mais 
conhecido. A casaca, instrumento 
parecido com o reco-reco, é um dos 
destaques do ritmo e dá nome a uma 
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banda que é revelação do cenário cultural 
capixaba, modernizando o congo com pitadas 
de pop, rock e reggae. Como o maracatu, o 
baião e o frevo, o congo se tornou um ritmo 
regional extremamente brasileiro.

Revisita à culinária mineira em Tiradentes 
(MG) - no ar em 7 de setembro.
O programa fala de ingredientes tradicionais 
da cozinha mineira (brodoega, mentruste e ora 
pro nobis) e da licença poética de Vicente 
Teixeira. Chef autodidata, Vicente nasceu em 
Tiradentes, na casa onde hoje funciona o 
restaurante Estalagem do Sabor, o mais 
importante de cozinha mineira e um dos mais 
antigos da cidade. 

Embarcações (MA) - no ar 
em 14 de setembro.
Mais que um meio de transporte, uma 
tradição. Recortes do Brasil visita os 
carpinteiros navais, verdadeiros artistas que, 
em seus pequenos estaleiros, criam barcos 
que mais parecem obras de arte. O episódio 
revela um estado que nasceu no mar e 
cresceu entre rios, um povo que se emociona 
a cada barco feito, uma profissão que passa 
de pai para filho e atravessa gerações.

Histórias dos sabores: a gastronomia 
capixaba e suas influências (ES) - no ar em 
21 de setembro.
A culinária capixaba é eclética, produto das 
influências dos colonizadores, dos africanos, 
dos indígenas e dos estados vizinhos. A base 
culinária é o pescado e os frutos-do-mar 
preparados em panelas de barro. A farinha de 
mandioca também é um ingrediente comum. 
Com a chegada de imigrantes europeus e da 
culinária sírio-libanesa, novos pratos foram 
acrescentados.

Cerâmica de Icoaraci (PA) - no ar 
em 28 de setembro.
Em Icoaraci, Recortes do Brasil descobre que 
vocação e arte caminham juntas. E mergulha 
numa das mais fortes representações da 
riqueza e diversidade cultural paraense. 
Artesãos falam das origens das cerâmicas 
marajoaras e tapajônicas e de como 
perpetuam o artesanato dos materiais 
decorativos mais conhecidos do estado. Uma 
história que representa muito bem a riqueza 
amazônica.

Parque Estadual do Itacolomi (MG) - no ar 
em 5 de outubro.
O parque é uma Unidade de Conservação 
Estadual e está localizado entre as cidades de 
Ouro Preto e Mariana. A visitação é guiada 
tanto na parte histórica quanto nas trilhas e 

expedições. Os monitores, estudantes de 
nível superior e médio, conduzem os 
visitantes passando informações a 
respeitos dos atrativos da Estrada Real, da 
Casa do Bandeirista e nas diversas trilhas 
do Parque.

Visita de cova (MA) - no ar em 12 de 
outubro.
O episódio narra a história dos grupos que 
cantam as passagens dos mortos e mostra 
a evocação de santos e divindades para 
garantir a alegria e o sossego dos que 
morreram. Os grupos têm décadas de 
atividade e são requisitados pelas famílias, 
que crêem que seus cantos e orações 
trazem conforto no momento da perda de 
um ente querido.

Mosteiro Zen Budista (ES) - no ar em 19 
de outubro.
É o primeiro mosteiro budista da América 
Latina, fundado em 1974. O budismo Soto 
Zen se une à realidade brasileira para 
transmitir os milenares ensinamentos do 
Buda, ajudando a solucionar os problemas 
locais. O programa mostra um pouco da 
atividade monástica, que segue tradições 
ancestrais, e como o lugar se tornou Posto 
Avançado da Reserva da Biosfera, pela 
Mab-Unesco.

Brega e aparelhagem (PA) - no ar em 26 
de outubro.
Uma das mais populares manifestações 
musicais do Pará: as noites de 
aparelhagem, com o típico brega 
eletrônico. A festa representa a cultura 
jovem de um estado, principalmente em 
sua capital, Belém. Diversos DJs e artistas 
participam, revelando as características do 
ritmo e de como produzem seus sucessos.

Esportes radicais no Rio Doce (MG) - no 
ar em 2 de novembro.
O Rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira, 

MG, e deságua em Linhares, ES. Constitui a 
mais importante bacia hidrográfica 
totalmente incluída na Região Sudeste. 
Do Pico do Ibituruna, em Governador 
Valadares, pode-se avistar todo o vale do 
Rio Doce. O pico é considerado o melhor 
para vôo livre no Brasil. Além disso, a 
cidade é sede de outros esportes radicais.

Município de Raposa (MA) - no ar 
em 9 de novembro.
A viagem começa no Ceará, com a 
peripécia de seis famílias que chegaram ao 
Maranhão de barco e fundaram o município 
de Raposa. Recortes do Brasil apresenta os 
atuais moradores, descendentes dos 
fundadores que narram com orgulho a sua 
trajetória. Um episódio que mostra os 
valores familiares que atravessam o tempo 
e as fronteiras.

Desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras 
(ES) - no ar em 16 de novembro.
Na Cooperativa das Desfiadeiras de Siri as 
mulheres desfiam os crustáceos catados 
pelos homens e mantêm viva uma das 
maiores tradições da Ilha das Caieiras. 
Antes elas trabalhavam em suas próprias 
casas. Hoje, elas têm qualidade de vida e 
inserção na comunidade, conquistadas com 
a criação da cooperativa. Eliete Barreto, 
presidente da cooperativa, desfia essa 
história pra gente.

Chuvas de Belém (PA) - no ar 
em 23 de novembro.
Encontros antes ou depois da chuva? Em 
Belém, Recortes do Brasil não espera estiar 
e descobre os personagens e costumes que 
convivem até debaixo d'água. No episódio, 
é possível ver que o relógio da chuva é um 
hábito social percebido por todos que 
vêem, no horizonte, as nuvens se 
aproximarem para, mais uma vez, deixar 
pardo o enorme colorido da capital 
paraense.
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Inhotim - Centro de Arte Contemporânea 
(MG) - no ar em 30 de novembro.
Inhotim relaciona de forma direta a natureza e a 
arte, propondo um novo contexto de exposição 
de arte. É considerado o segundo maior parque 
botânico do país. Além disso, oferece aos 
artistas a oportunidade de sonhar e produzir 
obras de realização complexa. É um lugar para 
educação, meditação e deleite. O Centro de 
Arte está em formação e ocupa uma área de 35 
hectares de jardins. 

Becos e ruas (MA) - no ar em 7 de dezembro.
São Luís é, provavelmente, a cidade que tem 
mais ruas. Recortes do Brasil descobre o 
porquê: além dos nomes oficiais, as principais 
ruas da cidade têm apelidos, que se mantêm na 
boca do povo por contarem, de maneira 
pitoresca, a história da própria cidade. No 
episódio, em conversas com escritores, 
comerciantes e funcionários públicos, 
descobre-se um povo que conta sua história em 
placas de rua.

Complexo portuário (ES) - no ar em 14 de 
dezembro.
O Espírito Santo possui um dos complexos 
portuários mais eficientes e bem localizados ao 
longo da costa brasileira. O programa conta um 
pouco do porquê dessa localização, as 
principais matérias e produtos escoados, além 
de mostrar a rotina de operações do Porto de 
Tubarão.

Mestres da Guitarrada (PA) - no ar em 21 de 
dezembro.
Os Mestres da Guitarrada não têm esse nome 
por acaso. São eles os responsáveis pela 
continuidade de uma manifestação musical 
paraense, desde 1974. Recortes do Brasil 
conversa com os três e ouve tudo que eles têm 
para dizer e para tocar. Um episódio que tem 
acordes de paixão pelo instrumento que conduz 
a arte de três homens inspirados e inspiradores.

Comunidade dos Arturos (MG) - no ar 
em 28 de dezembro.
Comunidade quilombola situada em Contagem. 
Começou com o escravo Artur Camilo Silvério e 
sua esposa Carmelinda Maria da Silva, que 
criaram um dos principais Congos de Minas, 
com uma hierarquia religiosa devota de Nossa 
Senhora do Rosário. Os Arturos também são 
mestres em candomblé, batuque e Folia de Reis 
e mantêm até hoje a cultura negra recebida 
pelos ancestrais.  

Porto de Itaqui (MA) - no ar em 4 de janeiro de 
2008.
O episódio mergulha nas fundações do Porto de 
Itaqui. O programa conta a lenda da Princesa 
Ina, que durante anos foi apontada como a 
responsável pelos insucessos das obras de 

construção do Porto que, segundo os locais, 
estaria sendo construído sobre mares 
sagrados. Diversos personagens contam a 
história e nos trazem ao momento atual do 
segundo maior complexo portuário do país.

Panela de barro preta (ES) - no ar 
em 11 de janeiro de 2008.
A panela de barro é uma tradição no 
Espírito Santo e foi registrada como o 
primeiro Patrimônio Material do Povo 
Brasileiro. O trabalho artesanal das paneleiras 
garante a sobrevivência econômica de seus 
familiares, como também de suas tradições. 
Berenicia conta essa tradição de 
confeccionar a panela que, além de usada 
para cozinhar, é uma arte decorativa.

Tucupi (PA) - no ar 
em 18 de janeiro de 2008.
O mais tradicional ingrediente da culinária 
paraense, o tucupi, é o grande astro do 
episódio. O programa acompanha o processo 
de cozimento, desde a colheita até o sucesso 
na mesa. Tacacazeiros apresentam o caldo 
que é a base da culinária amazônica. O 
ingrediente tempera de tudo: peixe, camarão, 
porco. 

Profetas de Pedra de Aleijadinho (MG) - no 
ar em 25 de janeiro de 2008.
No episódio, a história de Aleijadinho, o 
escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, é 
contada através dos depoimentos do escultor 
Luciomar de Jesus e da escritora Myriam 
Andrade. Aleijadinho é considerado um ícone 
do estilo barroco em Minas e nas artes 
plásticas no Brasil durante todo o período 
colonial. Morou em Vila Rica no período de 
1730 a 1814 e usava em suas obras madeira 
e pedra-sabão. 

Movimento literário (MA) - no ar em 1 de 
fevereiro de 2008.
Recortes do Brasil mergulha no universo 
literário do Maranhão, um estado que 
conserva o gosto pela escrita. José das 
Chagas, Luís Cassas, Jomar Moraes e novos 
nomes da literatura falam, em São Luís, de 
um estado que está acima da média nacional 
na produção de livros e que respira essa arte 
em bares, recitais e leituras de poemas em 
locais inusitados.

Fábrica de pios (ES) - no ar em 8 de 
fevereiro de 2008.
É a única especializada na fabricação de pios 
artesanais na América Latina, com 34 
diferentes tipos de pios. Os pios são 
instrumentos de sopro, usados para 
reproduzir com fidelidade o som de aves. As 
peças são esculpidas em madeira nobre e 
exportadas para vários países. Em 2003, em 

seu centenário, a fábrica foi tombada 
pelo Patrimônio Histórico e Cultural do 
Município de Cachoeiro do Itapemirim.

Raízes do cafezal (PA) - no ar em 15 
de fevereiro de 2008.
Raízes do Cafezal é um grupo de 
carimbo praiano, que atualmente tem a 
mais forte representação. Flávio 
Monteiro e Marcos Lima, dentre outros 
músicos, reforçam a importância de 
preservar o estilo musical, respeitando 
a herança dos antigos. A força de 
Ionete da Silveira, a “Dona Nete”, 
cantora que agregou ao carimbó 
praiano uma maneira muito particular 
de cantar, o chamegado.

Irmandades (MG) - no ar em 22 de 
fevereiro de 2008.
O episódio mostra o que são as 
irmandades, um pouco de suas 
histórias e a participação na formação 
da sociedade. As irmandades tiveram 
um papel de acomodar diversos 
grupos sociais que compunham as 
Minas Gerais. Em Ouro Preto, por 
exemplo, que foi colonizada sob o 
signo da fé católica, as organizações 
sociais se manifestavam a partir da 
igreja e da religiosidade.

Casa Fanti-Ashanti (MA) - no ar 
em 29 de fevereiro de 2008.
Mais que um terreiro, a Casa Fanti-
Ashanti é um foco de sustentação da 
cultura negra no Maranhão. Recortes 
do Brasil desvenda os “trabalhos” 
feitos na casa. O religioso e o social 
fazem do local um ponto de cultura 
onde a preocupação social promove 
cursos e ações que ajudam a 
comunidade. Com a palavra, Euclides 
Menezes, pai-de-santo, e diversos 
ogãs seus, que falam sobre a Fanti e 
sua história.

Passos de Anchieta (ES) - no ar 
em 7 de março de 2008.
No início de junho, andarilhos 
percorrem os 105 km que separam 
os municípios de Vitória, Vila Velha, 
Guarapari e Anchieta, pelo litoral, 
refazendo o caminho que o beato 
percorreu para catequizar os índios. 
O objetivo é tornar Os Passos de 
Anchieta o quarto caminho religioso 
do mundo. A historiadora capixaba 
Leonor de Araújo Santana explica a 
presença dos Jesuítas e do Padre 
Anchieta (ES).
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Brinquedos de miriti (PA) - no ar 
em 14 de março de 2008.
Quem vê o miriti não imagina o que os 
artesãos paraenses são capazes de fazer com 
a folha da palmeira. Recortes do Brasil 
encontra um mundo lúdico, criado por gente 
simples, que transforma uma árvore em 
brinquedos fantásticos e fazem sucesso em 
todo o mundo. No episódio, diversos artesãos 
e agricultores falam desse processo inteiro de 
transformação.

Ronaldo Fraga (MG) - no ar 
em 21 de março de 2008.
Ronaldo Fraga por Ronaldo Fraga. O estilista 
mineiro Ronaldo Fraga é um dos criadores 
mais originais da moda brasileira. Inspirou-se 
nas bonecas de barro do Vale do 
Jequitinhonha na coleção verão 2003, no 
sentimentalismo e no lirismo, numa releitura 
da obra do poeta Carlos Drummond de 
Andrade para o inverno 2005, e em Guimarães 
Rosa no verão de 2007.

Ervas (MA) - no ar em 28 de março de 2008.
O episódio mostra uma das principais 
vocações do maranhense: a verdadeira arte de 
usar ervas medicinais. Terezinha Rego, 
responsável pelo Programa de Fitoterapia no 
estado, conduz a narrativa ao lado de 
agricultores, vendedores, donos de 
ambulatório e compradores de ervas. 
Uma viagem pelo universo próprio do 
povo maranhense.

Pomeranos (ES) - no ar 
em 4 de abril de 2008.
Santa Maria de Jetibá é um dos poucos 
recantos que falam o dialeto pomerano. 
A cidade foi colonizada por volta de 1857, 
por imigrantes alemães da então denominada 
Pomerânia, pequena região da Alemanha 
junto à Polônia. Eles mantiveram a língua 
e os costumes, dividem com o português 
a comunicação entre as pessoas e estão 
prestes a ensinar o pomerano nas 
escolas municipais.

Fábrica Bitar (PA) - no ar 
em 11 de abril de 2008.
Simão Miguel Bitar, libanês, chegou ao 
Pará em 1897. Fundou a Fábrica Bitar. 
Recortes do Brasil confere essa história de 
perto, conversa com Antônio de Paula Bitar, 
sobrinho do fundador e nosso guia, num 
episódio regado de muita emoção e do amor 
de uma família por sua história, construída 
ao longo dos anos com dedicação e paixão. 
A empresa continua viva e fabrica os 
sonhos que atravessam o tempo.

Rui Moreira (MG) - no ar 
em 18 de abril de 2008.
Rui Moreira esteve 13 anos no Grupo 
Corpo, onde foi um dos mais expressivos 
intérpretes. Ele deixa a companhia mineira 
em 1999 e, à frente da Cia Será Quê?, cria 
o Reeditores de Arte e Cultura, um projeto 
artístico social que utiliza as artes cênicas 
e a música como ferramentas para a 
formação cultural, social e a capacitação 
profissional de jovens residentes nos 
bairros populares de Belo Horizonte. 

Nazaré do Bruno (MA) - no ar 
em 25 de abril de 2008.
Um lugar que vive cercado de fé. Recortes 
do Brasil visita Nazaré do Bruno, que leva o 
nome do seu fundador, Zé Bruno de Morais, 
e seus ensinamentos: amparar e receber 
quem chega em busca de cura. O episódio 
conta a história de um foco de resistência 
da cultura negra e da umbanda, que desde 
1936 reúne pais-de-santo que conservam a 
essência da caridade.

Oficina de Agosto (MG) - no ar 
em 2 de maio de 2008.
A Oficina de Agosto transformou o lugarejo 
de Vitoriano Veloso (MG), apelidado de 
Bichinho, em símbolo do artesanato 
mineiro. O trabalho começou quando o 
artista plástico Antônio Carlos Bech (Toti) e 
Sônia Bech Vitaliano resolveram dar 
formação de artesão às pessoas que 
quisessem aprender o ofício, estimulando a 
atividade e aproveitando material local.  

Ficha técnica

Produtoras realizadoras: Giros Produções 
e Luni Produções.

Giros Produções (episódios ES e MG)
Direção geral: Belizário Franca 
Direção: Clarisse Rivera Vieira
Roteiro: Belizário Franca 
Direção de fotografia: Thiago de Oliveira 
e Lima Batista
Coordenação de produção: 
Cláudia Oliveira Lima
Produção: Taísa Mattos
Edição: Adriana Araújo Borges

Luni Produções (episódios PA e MA)
Direção: Marcelo Pinheiro Pinto Filho 
e Alexandre Silveira Malta Alencar
Roteiro: Pedro Teixeira Fonseca Santos
Produção: Danielle Hoover Rodrigues Costa, 
Adriana Câmara, Danielle do Socorro 
Filgueiras da Silva e Luciana Cristina 
da Silva Soares
Direção de fotografia: Ricardo Castro 
de Lima
Câmera: Ivanildo Araújo Machado

Canal Futura
Coordenação de programa: Lúcia Morgado
Produtoras assistentes: Julia Düppré, 
Janaína Padilha e Daniela Guedes
Estagiária: Tainara Ferreira
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa Retrospectiva 10 anos

Desde 1997, o Futura dissemina conhecimento 
em casas, instituições e comunidades de todo o 
Brasil. Para comemorar o aniversário de 10 
anos, em setembro, o Canal preparou uma 
retrospectiva com 20 programas de meia hora. 
Os episódios são organizados por temas como 
educação, diversidade cultural e juventude, 
retomando algumas das realizações mais 
marcantes dessa trajetória de sucesso. Entre os 
destaques pinçados para a retrospectiva estão 
o especial sobre Gilberto Freire e uma entrevista 
de Milton Gonçalves com o ator Morgan 
Freeman, de 2002. O espectador revê ainda o 
programa Danças Brasileiras, indicado ao 
International Emmy Awards (Iemmy), e o Clip 
Violência: do jeito que tá não dá pra ficar, 
ganhador da estatueta de outro no Promax & 
BDA (Broadcast Design Association) Latin 
America, em 2006.

Tema: institucional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Apresentadores: 
Caio Blat começou na carreira de ator aos 
oito anos, fazendo comerciais para a 
televisão. Já acumula mais de 200 trabalhos 
em publicidade. O ator encarnou também 
personagens expressivos na televisão, no 
cinema e no teatro. No Futura, apresentou 
o Tá Ligado.

Danton Mello é ator e apresentador. Na TV 
Globo, participou das novelas Cabocla, Sinhá 
Moça, entre outras. No Futura, apresentou o 
Futura Ecologia e Globo Ecologia.

Sílvia Buarque estreou no cinema 
como protagonista de O mistério no 
Colégio Brasil (1988), de José Frazão. 
Seguiram-se papéis de destaque em 
Veja esta canção (1994), de Carlos 
Diegues, Buena sorte (1996), de Tânia 
Lamarca, Outras estórias (1999), 
de Pedro Bial, e outros. No Futura, 
apresentou o Via TV.

Vivian Weyll iniciou a carreira em 
1995 e desde então realiza trabalhos 
como atriz e apresentadora. Foi a 
primeira Teca na TV, no Canal Futura, 
além de atuar em novelas, programas 
de TV e teatro.

Sinopses por episódio (30 min):

Apresentadores - no ar 
em 3 de setembro.
O programa relembra os 
apresentadores do Futura desde a sua 
fundação e mostra que eles cresceram 
junto com o Canal.

Brasil, mostra a tua cara - no ar 
em 4 de setembro.
O episódio mostra que a diversidade 
cultural sempre esteve na tela do 
Futura.

Língua & literatura - no ar 
em 5 de setembro.
O episódio mostra programas do Futura 
que abordaram a língua, a literatura e a 
lusofonia.

A estrela é o anônimo - no ar 
em 6 de setembro.
Uma retrospectiva que mostra como as 
pessoas comuns roubaram a cena na 
programação do Futura.
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Campanhas e causas - no ar 
em 7 de setembro.
O episódio relembra as campanhas, as causas 
e as ações internacionais que marcaram a 
trajetória do Canal.

Interprogramas - no ar em 10 de setembro.
O episódio mostra como o Canal Futura tornou 
seus intervalos inteligentes e divertidos com 
os interprogramas.

Geração Futura - no ar em 11 de setembro.
O programa prova que, mesmo com o passar 
dos anos, o Futura sempre colocou o jovem 
como parceiro realizador do Canal.

Dias temáticos - no ar em 12 de setembro.
O Futura relembra os dias temáticos que 
povoam a história do Canal e fazem o público 
refletir sobre temas relevantes na sociedade.

Produção regional - no ar 
em 13 de setembro.
O programa mostra grandes realizações do 
canal que foram produzidas em rede, através 
de parcerias e equipes regionais.

TV e formatos - no ar em 14 de setembro.
O episódio faz uma retrospectiva das 
aberturas, vinhetas, linguagens e formatos 
adotados pelo Canal ao longo dos 
últimos 10 anos.

Prêmios e clipes - no ar em 17 de setembro.
O episódio relembra programas que foram 
premiados, além de clipes que marcaram 
época.

Empreendedorismo - no ar 
em 18 de setembro.
O Futura relembra programas focados no 
incentivo ao empreendedorismo dos 
telespectadores.

Meio ambiente - no ar em 19 de setembro.
O programa relembra os temas ambiente e 
sustentabilidade na programação do Futura.

Alimentação saudável - no ar 
em 20 de setembro.
O programa mostra que a culinária e a 
segurança alimentar fazem parte da história da 
programação do Futura.

Ciência e Tecnologia - no ar 
em 21 de setembro.
O episódio mostra que o Canal procura sempre 
estar em dia com a evolução tecnológica 
mundo afora.

Direitos humanos - no ar 
em 24 de setembro.
O programa relembra que o compromisso 
com a ética, as diferenças e os direitos 
humanos são algumas das principais 
bandeiras do Canal.

Negros - no ar em 25 de setembro.
O patrimônio cultural afro-brasileiro sempre 
esteve presente na programação do Canal 
Futura.

Juventudes - no ar em 26 de setembro.
O episódio mostra os jovens e as 
juventudes nos programas do Futura nos 
últimos 10 anos.

Educação - no ar em 27 de setembro.
O programa mostra as iniciativas presentes 
na programação do Futura por uma 
educação de qualidade.

Infantil - no ar em 28 de setembro.
A infância e os programas infantis fazem 
parte da história dos 10 anos do Canal 
Futura.

Ficha técnica
Edição artística e roteiro: Larissa Machado 
Roteiro: Gilmar Rodrigues 
Produção: Marcela Cairo e Janaina Paixão
Edição: Alexandre Sampaio e Érico Luiz Pereira
Direção de fotografia: Dimitri Martinovich 
Produção de arte: Érica Betbeder
Figurino: Domingos Brasileiro
Caracterização: Alzira Pereira
Câmeras: Marcio Pereira e Cezar Tinoco
Direção de TV: Paulo Roberto da Silva (Yuri)
Som: Evaldo Soares
Videografismo: Diego Galluzzo
Abertura e cenário: Stânio Soares
Trilha sonora ou original: Fernando Moura
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Machado 
Coordenação artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Estado de São Paulo (SP) 02/09
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Rota de Colisão é um documentário feito para conscientizar o público 
sobre os crescentes problemas de trânsito e acidentes rodoviários em 
todo o mundo, em particular nos países de média e baixa renda. 
Todos os anos, 1,2 milhões de pessoas morrem e mais de 50 milhões 
sofrem ferimentos em acidentes rodoviários. Os acidentes estão entre 
as principais causas de morte entre os jovens em todo o mundo, 
sendo motociclistas e pedestres as principais vítimas.

O mundo é difícil. Quando tudo parece 
alcançar o fundo da fossa, força-se mais um 
pouco. E cá estamos submersos por alguns 
palmos adicionais de lama. Quando não é o 
sistema com seus dínamos e freios, é sua 
dialética, com revoluções e sangue. Quando não 
são as heranças, seus orgulhos e chagas, é a 
natureza com suas forças e catástrofes. Quando 
o vizinho empresta açúcar, ele compra um carro 
melhor que o nosso. Quando não é Deus, adorado 
e temido, é o ser humano, sábio e danado. 

Porque são maniqueístas nossos valores e 
egoístas nossos sonhos, preferimos conhecer 
o pior, o mais vil, o infeliz. Pangloss às avessas: 
“Tudo poderia estar pior, no pior dos 
mundos possíveis”. 

Que venha o Futura. Um registro dinâmico 
das magias transformadoras no Brasil e no 
mundo. Uma aposta contra as vilanias do 
cotidiano perverso. Um sonho que comemora 
10 anos de vida.

Mas o Futura é televisão. Televisão! 
Filha servil do capitalismo, trituradora de 
opiniões, manipuladora, escrava de interesses. 
O assunto, porém, é propaganda. Propaganda! 
Neta diabólica do sistema, sem vergonha de 
vender-se às leis do mercado, messalina, 
soberba, vaidosa, rica.

Magias e vilanias
Fernand Alphen, diretor de planejamento da F/Nazca Saatchi & Saatchi, 
agência de propaganda responsável pela campanha dos 10 anos do Canal Futura

Para a F/Nazca, o desafio era tão 
excitante quanto grandioso: fazer a 
primeira campanha publicitária da 
próxima década do Futura. Mas assim 
como o Futura não é só televisão, a 
F/Nazca tem a pretensão de não ser 
apenas uma agência de propaganda.

Quanto maior a sintonia de valores, 
maior a excitação: se o Futura pode ter 
um papel transformador na sociedade, 
a propaganda deve levantar polêmicas 
inteligentes. E nada mais polêmico do 
que exercitar as enferrujadas cartilagens 
da crítica ideológica: quem disse que 
a televisão embrutece? Quem disse 
que a propaganda é burra?

Através de seu eloqüente exemplo, o 
Futura está acima de qualquer suspeita. 
E, seguro de sua fé no meio, a campanha 
de aniversário dos 10 anos do Futura tem 
a ambição de defender e posicionar a TV. 

Você liga o Futura e se liga 
para enfrentar o mundo, 
suas magias e vilanias. 

Programa Rota de Colisão

  

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 25 de setembro
Duração: 26 minutos
Licenciamento: não liberado
Produtora realizadora: Tereza 
e Françoise Otondo e TVE 
(Television for the Environment).
Distribuição: Teresa Otondo
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Programa

Selos

Sala de Notícias

   
   

 
     

  
  

   
     

   
  

Sala de Notícias é um programa diário que 
aprofunda e discute reportagens de grande 
exposição na mídia, sempre sobre um tema 
específico. A cada edição, o programa reúne e 
exibe matérias dos principais telejornais, 
reportagens próprias e da rede de televisão 
americana CNN. Ao longo do programa, 
especialistas analisam as principais questões que 
envolvem o tema do dia. Além do programa original, 
Sala de Notícias tem outros dois formatos: Sala de 
Notícias Entrevista e Sala de Notícias em Debate. 
Os temas são os mais diversos, com títulos que 
variam de moda a desmatamento, de dança 
contemporânea a bolsa de valores, passando 
por muitos outros.

Tema: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 1997
Licenciamento: liberado com restrições
Parceiros: CNN, TV Brasil e TV Globo

Apresentadores:

Amanda Pinheiro é jornalista com pós-graduação 
em Jornalismo Comparado. Começou no rádio, 
como redatora das rádios Opus 90 FM e JB AM e 
FM. Foi repórter das TVs Manchete, Record e 
Bandeirantes. Chegou ao Canal Futura em 1999. 
É apresentadora e editora do Sala de Notícias 
desde 2002.

Daniele Moura é jornalista e publicitária. Foi 
produtora de reportagem no Fantástico e repórter do 
Linha Direta, na TV Globo e editora regional do 
programa Via Legal, da TV Cultura, onde recebeu o 
prêmio Vladimir Herzog de melhor documentário de 
TV, por uma série de reportagens sobre a ditadura.

José Eduardo Brito Cunha é jornalista e publicitário. 
Trabalhou durante oito anos como repórter e 
roteirista do programa Globo Ecologia. Foi fotógrafo 
freelancer da Folha de São Paulo e atualmente é 
repórter e editor do Canal Futura. 

Renata Affonso é jornalista. Integra a equipe do 
Futura desde 2006. Veio do SBT, onde coordenou 
por seis anos a equipe de jornalismo do Rio de 
Janeiro. Antes disso, trabalhou nas TVs Globo, 
Bandeirantes e Manchete.
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Programas de 26 minutos:

Esquerda na América Latina - no ar em 3 de janeiro.
Literatura marginal - no ar em 10 de janeiro.
Pesca artesanal - no ar em 17 de janeiro.
Pra que serve o Congresso? - no ar em 29 de janeiro.
Iraque - no ar em 31 de janeiro.
Timor Leste - no ar em 5 de fevereiro.
Antártica - no ar em 7 de fevereiro.
O preço da beleza - no ar em 12 de fevereiro.
Aquecimento global - no ar em 14 de fevereiro.
Economia de Carnaval - no ar em 19 de fevereiro.
O homem e a máquina - no ar em 21 de fevereiro.
Mercosul - no ar em 26 de fevereiro.
Restauração - no ar em 28 de fevereiro.
Lixo - no ar em 5 de março.
Pequenos crimes contra o meio ambiente - no ar em 7 de março.
Milícias - no ar em 12 de março.
Dengue - no ar em 14 de março.
Mercado globalizado - no ar em 19 de março.
Baía de Guanabara - no ar em 21 de março.
Teatro popular - no ar em 26 de março.
Animais silvestres - no ar em 29 de março.
Etanol - no ar em 9 de abril.
Trabalho em excesso - no ar em 11 de abril.
União européia - no ar em 16 de abril.
Bakairi - no ar em 18 de abril.
Formação de atleta - no ar em 23 de abril.
Bric - no ar em 25 de abril.
Consumo popular - no ar em 30 de abril.
Desvalorização do dólar - no ar em 2 de maio.
Amazônia - no ar em 7 de maio.
Paulo Freire - no ar em 9 de maio.
Moradias alternativas - no ar em 14 de maio.
Transplante de órgãos - no ar em 16 de maio
Museu - no ar em 21 de maio.
Religiosidade - no ar em 23 de maio.
Antártica II - Aquecimento Global - no ar em 6 de junho.
França - no ar em 11 de junho.
Jogos de azar - no ar em 13 de junho.
PAC - no ar em 18 de junho.
Planejamento familiar - no ar em 20 de junho.

Nova família - no ar em 2 de julho.
Empreendedorismo - no ar em 4 de julho.
Jovens no mercado de trabalho - no ar em 5 de julho.
Analfabetismo - no ar em 9 de julho.
Exploração sexual infantil - no ar em 11 de julho.
Colômbia - no ar em 16 de julho.
Religiosidade - no ar em 19 de julho.
Meteorologia - no ar em 30 de julho.
Quilombo - no ar em 1 de agosto.
Machismo - no ar em 6 de agosto.
Energia nuclear - no ar em 8 de agosto.
Polícia Federal - no ar em 13 de agosto.
Drogas lícitas - no ar em 15 de agosto.
Amamentação - no ar em 20 de agosto.
Segurança alimentar - no ar em 22 de agosto.
SUS - no ar em 27 de agosto.
Rodovias - no ar em 3 de setembro.
Juventude (10 anos Futura) - no ar em 5 de setembro.
Palestina - no ar em 10 de setembro.
Cultura (10 anos Futura) - no ar em 12 de setembro.
Vida de solteiro - no ar em 17 de setembro.
Literatura (10 anos Futura) - no ar em 19 de setembro.
Terremoto - no ar em 24 de setembro.
Meio ambiente (10 anos Futura) - no ar em 26 de setembro.
Amamentação - no ar em 4 de outubro.
Mercado imobiliário - no ar em 10 de outubro.
Desaparecidos - no ar em 15 de outubro.
Novos perfis da família brasileira - no ar em 22 de outubro.
Virose - no ar em 24 de outubro.
Sistema penitenciário - no ar em 29 de outubro.
Privatização das estradas - no ar em 31 de outubro.
Mianmar - no ar em 12 de novembro.
Panificação - no ar em 14 de novembro.
Argentina - no ar em 19 de novembro.
Falsificação - no ar em 21 de novembro.
Refugiados - no ar em 28 de novembro.
Instinto materno - no ar em 5 de dezembro.
Doping - no ar em 10 de dezembro.
Família e criança - no ar em 12 de dezembro.
Integração da América do Sul - no ar em 31 de dezembro.

Ficha técnica
Apresentação e edição: Renata Affonso e Amanda Pinheiro
Edição: Jorge Melo
Produção: Carolina Sawaia e André Libonati
Consultoria: Fernando Rossetti
Coordenação de jornalismo: Jacinta Rodrigues
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Cris Dória e Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Tempo (BH) 08/02

Estado de Minas (MG) 23/10

Jornal do Commercio 04/10
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Programa Sala de Notícias em Debate

Tema: atualidades
Públio-alvo: público em geral
Estréia: 2005
Licenciamento: liberado com restrições
Parceiros: CNN e TV Globo

Apresentadores: Amanda Pinheiro, 
Daniele Moura e Renata Affonso.

Sinopses por episódio (60 min):

População de rua - no ar em 2 de janeiro.
David Oliveira, consultor e médico da entidade 
Médicos sem Fronteiras.
Simoni Bausells Piragine, coordenadora da 
Proteção Especial para Adultos da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social do Rio de Janeiro.
Luciano Rocco, vice-presidente da revista Ocas.

ONGs - no ar em 9 de janeiro.
Rosa Maria Ficher, socióloga e professora titular 
da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da USP.
Ricardo Mello, diretor da Abong / Sudeste e 
representante do Centro de Ação Comunitária.
Valdir Agapito Teixeira, secretário Federal de 
Controle Interno.

Trabalho infantil - no ar em 16 de janeiro.
Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum 
Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil.
Andréa Nocchi, coordenadora da Comissão 
de Direitos Humanos da Anamatra - 
Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho.
Maura Luciane de Souza, coordenadora geral de 
acompanhamento das Ações de Proteção Social 
Especial do Ministério do Desenvolvimento 
Social.

Segurança - no ar em 23 de janeiro.
Alexandre Fuccille, pesquisador do Núcleo de 
Estudos Estratégicos / Unicamp.
Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia Militar 
do Rio de Janeiro.
Ângelo Roncalli, secretário de Justiça do 
Espírito Santo.

Geração digital - no ar em 30 de janeiro.
Nelson Pretto, diretor da faculdade de 
Educação da UFBA.
Heloísa Gomes, psicóloga e pedagoga / 
diretora da faculdade de educação da Uerj.
João Malheiro, pesquisador do Grupo de 
Estudos de Ética na Educação / UFRJ.

Família e escola: educação compartilhada 
- no ar em 6 de fevereiro.
Bia Cardoso, presidente da ONG Cedac.
Mozart Neves Ramos, diretor executivo do 
Todos pela Educação.
Cleuza Repulho, secretaria de Educação e 
formação profissional de Santo André.
Nádja Sherman, professora de educação 
física da Escola Municipal Castelo Novo.
Wânia Olívia da Costa, professor de Ciências.

O que é ter sucesso? - no ar 
em 13 de fevereiro.
Adriana Marques dos Santos, psicóloga, 
especialista em análise e condução de 
grupo  pela Universidade de Barcelona.
Leonel Aguiar, professor de Comunicação 
da PUC.
Ricardo Feltrin, coluna Oooops e editor 
chefe da Folha on-line.

Maternidade precoce - no ar 
em 20 de fevereiro.
Suzana Cavenaghi, demógrafa  e 
pesquisadora da Ence / IBGE.
Aurélio Molina da Costa, Universidade 
de Pernambuco.
Vanessa Fonseca, psicóloga do Promundo, 
assistente do programa de gênero e saúde.

Especial de Carnaval - no ar em 27 de 
fevereiro.
Com os músicos Monarco, Dorinha, Nilze 
Carvalho, Nelson Sargento, Zé Luis do 
Império, Ricardo Cravo Albin e grupo 
Samba com Atitude.

Mulheres negras no Brasil - no ar 
em 6 de março.
Schuma Schumaher, pesquisadora e autora 
do livro Mulheres negras no Brasil.
Valdina Pinto, makota do terreiro Tanuri 
Junsara  termo angolano equivalente a 
pessoa do candomblé que não incorpora.
Matilde Ribeiro, ministra da Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial.

Banalização do mal - no ar 
em 13 de março.
Roberto da Matta, antropólogo e professor 
do Departamento de Sociologia da PUC.
Ignácio Cano, sociólogo do Laboratório de 
Análise da Violência / Uerj.
Joel Birman, psicanalista, professor de 
teoria psicanalítica da UFRJ e  professor do 
Instituto de Medicina Social da Uerj.

Desenvolvimento sustentável - no ar em 
20 de março.
Miguel Milano, representante da 
Fundação Avina - Lideranças para o 
Desenvolvimento Sustentável na América 
Latina e vice-presidente do conselho da 
Fundação O Boticário.
Saulo Rodrigues Filho, professor do Centro 
de Desenvolvimento Sustentável da UnB.
Carlos Eduardo Young, economista e 
professor de Economia do Meio Ambiente 
da UFRJ.

PAC da Educação - no ar em 27 de março.
Maria Helena Guimarães, secretária de 
Educação do DF.
Simon Schwartzman, sociólogo.
Mozart Neves, professor.

Caos urbano - no ar em 3 de abril.
Raquel Rolnik, urbanista e secretária 
nacional de Programas Urbanos do 
Ministério das Cidades.
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Itamar Silva, coordenador do Ibase.
Luis César Queiroz Ribeiro, sociólogo e professor 
titular do Ippur/UFRJ.

Obesidade infantil - no ar em 10 de abril.
Valéria Guimarães, conselheira da Sociedade 
Internacional de Endocrinologia.
Cecília Lacroix de Oliveira, nutricionista e 
professora do Departamento de Nutrição Aplicada 
da Uerj e pesquisadora do ambulatório do Núcleo 
de Estudo da Saúde do Adolescente.
Fabio Barbirato, presidente da Associação 
Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e 
chefe do serviço de Neuropsiquiatria Infanto-
Juvenil da Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro.
Gabriel Bronstein, psiquiatra da infância e 
adolescência e responsável pelo Departamento de 
Compulsão Infantil da Santa Casa.
Rosimere Lima da Silva.
Danusa Andréia dos Santos.

Aborto - no ar em 17 de abril.
Lilian Piñero Eça, biomédica e pesquisadora 
da Unifesp.
Maria José Rosado, socióloga e coordenadora da 
ONG Católicas Pelo Direito de Decidir.
Fernando Guerra, obstetra e especialista em 
medicina fetal, pesquisador da Fiocruz.
Cláudio dell'Orto, juiz e presidente da Associação 
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro.

Aquecimento global - no ar em 24 de abril.
José Miguez, secretário executivo da Comissão 
Interministerial de Mudança Global do Clima / 
Ministério da Ciência e Tecnologia.
Roberto Schaeffer, professor da Coppe/UFRJ , um 
dos autores líderes do relatório 3 do IPCC.
Carlos Eduardo Young, professor de econômica do 
meio ambiente da UFRJ.
Ulisses Confalonieri, epidemiologista da Fundação 
Oswaldo Cruz, que participou da construção do 
IPCC.

Especial Dia do Trabalho - no ar 
em 1 de maio.
Márcio Pochmann, economista e professor de 
economia da Unicamp.
Adeilson Telles, diretor executivo da CUT.
Márcia Mendonça, especialista em gestão 
empresarial / FGV.
Newton Palhano, consultor jurídico Assespro- 
Associação das Empresas de Software.

Justiça sob suspeita - no ar em 8 de maio.
Walter Nunes, presidente AJUFE - 
Associação dos Juízes Federais.
Maria Tereza Sadek, professora de ciência 
política da USP e pesquisadora do Centro 
Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais.
Alexandre Corrêa Leite, juiz e fundador do 
Movimento da Magistratura Fluminense 
pela Democracia.
Wadih Damous, presidente da OAB/RJ.

Invasão de privacidade x liberdade de 
expressão - no ar em 15 de maio.
Grandinetti de Carvalho, juiz.
Deonisio da Silva, escritor e 
professor de Letras.
Maria Celeste Mira, antropóloga e professora 
de pós graduação em ciências 
sociais da PUC-SP. 
Álvaro de Aquino, professor de 
sociologia da USP.

Célula-tronco embrionária - no ar em 22 de 
maio.
Alice Teixeira, coordenadora de estudos com 
célula-tronco adulta da Unifesp.
Marcelo Yuka, músico.
Marlene Brás, psicanalista e diretora da 
Sociedade de Bioética do Estado do Rio de 
Janeiro.
Stevens Kastrup Rehen, neurocientista e 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Neurociência e Comportamento.

Educação integral - no ar 
em 29 de maio.
Maria do Carmo Brant de Carvalho, 
coordenadora geral do Cenpec.
Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, 
da Secretaria Municipal de Educação 
de Belo Horizonte e presidente da 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação.
Carmem Maria Rangel, coordenadora 
de projetos educacionais da Fundação 
Darcy Ribeiro.
Ribamar Carvalho, Associação de 
Pais e Alunos do Pedro II.
Marly Nunes Silva, diretora da Escola 
Municipal José Mariano dos 
Passos, de Belford Roxo, RJ.

Amazônia: desenvolvimento e 
preservação - no ar em 5 de junho.
Mauro Oliveira Pires, assessor da 
Secretaria Executiva do Ministério do 
Meio Ambiente.
Alberto Cantanhede Lopes, presidente 
nacional do GTA.
Jean Pierre Leroy, coordenador de meio 
ambiente da Fase.

Direito de greve - no ar em 12 de 
junho.
Glener Pimenta Stroppa, juiz do trabalho 
e diretor da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho do 
Rio de Janeiro.
Marco Aurélio Santana, sociólogo e 
professor de sociologia do trabalho / 
UFRJ.
Pedro Armengol, diretor da CUT e da 
Condisef - Confederação dos 
Trabalhadores do Serviço Público 
Federal.
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Refugiados - no ar em 19 de junho.
Silvia Menicucci, advogada da Cáritas (RJ), 
professora de direito internacional da PUC-Rio.
José Nikosi, cientista social angolano.
Simone Rocha, diretora executiva do Médicos 
Sem Fronteiras / Brasil.
Helga e Bahman Amirazod.

Visões Periféricas - no ar em 26 de junho.
Marcus Vinicius Faustini, cineasta e 
coordenador geral do Festival Visões 
Periféricas.
Bete Jaguaribe, gerente da Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura.
Ilana Strozenberg, doutora em Comunicação e 
Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ 
e especializada em Antropologia Social.
Igor Barradas, organizador do Cine Club Mate 
com Angu, em Duque de Caxias.
Renato Dias, vencedor do Visões Periféricas.

Supersimples - no ar em 3 julho.
Paulo Okamotto, presidente do Sebrae.
Lysias  Itapicurú, presidente do Instituto. 
Brasileiro de Ciências Empresariais  e membro 
do conselho do Jovens Empresários do 
sistema Firjan.
Luiz Carlos Fernandez Alvez, pequeno 
empresário.

Violência e sociedade - no ar em 10 de julho.
Renato Alves, sociólogo e pesquisador do 
Núcleo de Estudos da Violência da USP.
José Outeiral, psiquiatra, psicanalista e 
membro da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise .
Tania Zagury, filósofa e educadora, 
especialista em psicologia da educação.
Anna Márcia Mixo.
Maria Victória Santos Costa.

Segurança no transporte aéreo - no ar em 
24 de julho.
Luciana Siqueira, diretora da Associação 
de Familiares e Amigos das Vítimas 
do Vôo Gol 1907.
Marcelo Duarte, comandante e vice-presidente 
da Associação dos Pilotos da Varig.
Respício Espírito Santo, professor de 
engenharia de transportes da Coppe e 
presidente do Instituto Brasileiro de Estudos 
Estratégicos e de Políticas Públicas em 
Transportes Aéreos.
Adalberto Febeliano, vice-presidente executivo 
da Associação Brasileira de Aviação Geral.

Impunidade - no ar em 31 de julho.
Tico Santa Cruz, músico do grupo Detonautas.
Chico Otávio, jornalista.
Flávio Pansieri, advogado e presidente da 

Academia Brasileira de Direito 
Constitucional e professor de 
direito da PUC-PR.
Ricardo Ismael, professor de ciência 
política da PUC-Rio.

UNE - no ar em 7 de agosto.
Angélica Müller, doutoranda em História 
Social pela USP e coordenadora-técnica do 
Projeto Memória do Movimento Estudantil.
Lucia Stumpf, presidente da UNE.
Daniel Aarão Reis Filho.

Unisinos - no ar em 14 de agosto.
Milena Boniolo, vencedora do Prêmio 
Jovem Cientista 2006  XXII edição.
Maurício Andrés Ribeiro, assessor ANA.
Uwe Schulz, professor de biologia da 
Unisinos.

Riscos do consumo do álcool - no ar 
em 21 de agosto.
Dr. Pedro Gabriel, coordenador técnico 
do Ministério da Saúde.
Dra. Magda Vaissman, professora da UFRJ 
e coordenadora da unidade da Uniprad - 
antidrogas.
Terezinha Veloso, mãe e filha de alcoólicos.

Direitos civis dos gays - no ar em 28 de 
agosto.
Claudio Nascimento.
Marco Rodrigues.
Dr. Armando Ferraz e Souza, advogado.
Hidekazu Katayama, deputado federal.

CPMF - no ar em 4 de setembro.
João Caramez, deputado.
Antonio Carlos dos Reis Salim, líder 
sindical.
Mauricio Rands, deputado.
João Ruben Marone, tributarista.

Reforma política - no ar 
em 11 de setembro.
Wanderley Guilherme dos Santos, 
cientista político.

Tereza Cruvinel, jornalista - O Globo.
José Antonio Moroni, diretor nacional da 
Abong e diretor do Inesc.
Eduardo Suplicy, Senador.

Violência nas grandes cidades - no ar 
em 18 de setembro.
Rodney Miranda, secretário de Estado 
da Segurança Pública e Defesa Social 
do Espírito Santo.
Luiz Eduardo Soares, secretário de 
Valorização da Vida e Prevenção da 
Violência de Nova Iguaçu e também 
professor ESPM e Uerj. 
Cleyde Prado Maia, ONG Gabriela Sou da Paz.

Trânsito - no ar em 25 de setembro.
Alfredo Peres da Silva, presidente Denatran e 
presidente do Conselho Nacional de Trânsito.
Horácio Augusto Figueira, pesquisador, 
engenheiro de tráfico e transporte, 
consultor Abrame.
Maria Valéria César da Costa, mãe de 
Patrícia, morta no trânsito aos 18 anos, 
atingida por um motorista que dirigia 
embriagado.

Poluição à venda - no ar em 2 de outubro.
Flávio Brando, presidente da Max Ambiental.
Luciano Basto, pesquisador do Instituto 
Internacional de Mudanças Globais  
Coppe/UFRJ.
Leonardo Morelli, secretário geral da 
Defensoria da Água.

Por que Democracia? (Parte I) - no ar 
em 9 de outubro.
Leonardo Boff, professor e escritor.
Theotonio dos Santos, cientista político, 
economista e sociólogo da UFF, diretor da 
cátedra e rede da Unesco e da universidade 
das Nações Unidas sobre Economia Global.
Fabiano dos Santos, cientista político Iuperj.

Por que Democracia? (Parte II) - no ar 
em 16 de outubro.
Renato Janine, filósofo.
João Pedro Stedile, coordenador 
nacional do MST.
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Desigualdades regionais - Unifor - no ar 
em 23 de outubro.
Gustavo Feitosa, cientista político / Unifor.
Cleide Bernal, economista / UFCE.
Felipe Pinheiro, articulação semi-árido do NE.
José Sydrião Alencar, Escritório Técnico 
Estudos do NE.

Fidelidade partidária - no ar em 30 de outubro.
Amaury de Souza.
Jairo Nicolau, Iuperj.
Rui Nogueira, jornalista e chefe de redação 
do O Estado de São Paulo.
Pedro Cláudio Cunca Bocayúva, diretor da Fase 
e professor de Relações Internacionais da Puc.

Guarda compartilhada - no ar em 6 de 
novembro.
Raquel Chrispino, juíza de direito 
de vara de família.
Leila Maria Torraca de Brito, psicóloga e 
professora do instituto de psicologia da Uerj
Rodrigo Dias, fundador movimento Pais para 
Sempre.

Imposto sindical - no ar em 13 de novembro.
Renato Henry Sant'anna, juiz e diretor de 
assuntos legislativos da Anamatra.
Sérgio Luiz Leite, primeiro secretário nacional da 
Força Sindical.
Maurício Rands, deputado federal pelo PT e 
advogado trabalhista.

Consciência negra - no ar em 20 de novembro.
Ricardo Henriques, professor da UFF 
e especialista em diversidade.
Isabel Lustosa, cientista política e pesquisadora 
da Casa de Rui Barbosa.
Monica Grin, professora de História da UFRJ
Helio Santos, professor da Fundação Visconde 
de Cairu-BA.

Matriz energética - no ar em 27 de novembro.
Nivalde de Castro, coordenador do Grupo de 

      
    

       
       

  

 
   

 
 

     
      

      
      

    

         
          

       
        

        
     

        
        

     
       

        
      

  

        
        

       
      

         
       

       
        

         
       

     
      

         
       

        
       

       

   

        
      

        
     

     
   
        

       
        
      

      
      

    
       

        
      
       

       
         

 

        
       

         
      
      

        
       

    
       

      
     

          
       

        
        

       
      

       
        

      
      

        
  

        
       
       

      
     

      
       

      
     

     
      

       
      
      
     

       
       
    

       
     
      

     
     

     
      

     
      
      

       
      

      
      

      
    

        
       

        
   

        
       

       
      

      
     

       
       

       
      

     

Estudos do Setor de Energia Elétrica da UFRJ.
Luiz Pinguelli Rosa, diretor da Coppe/UFRJ.
Adilson de Oliveira, professor do Instituto de 
Economia da UFRJ.

Os caminhos da Aids - no ar 
em 4 de dezembro.
Cida Lemos, professora aposentada de 
ciências e português, representante das 
Cidadãs Posithivas / RJ - movimento nacional 
de enfrentamento e apoios às mulheres 
soropositivas.
Samir Caetano, estudante e membro 
do Grupo Vhiver.
Carlos Brites, infectologista e pesquisador do 
Hospital Universitário Professor Edgar Santos, 
da Universidade Federal da Bahia.
Daniela Ligiero, coordenadora da área de HIV 
e Aids do Unicef no Brasil.

Direitos humanos - no ar em 12 de 
dezembro.
Fernando Matos, coordenador do 
Programa de Proteção aos Defensores 
de Direitos Humanos.
Renato Alves, pesquisador do Núcleo de 
Estudos Violência da USP.
Sandra Carvalho, diretora da ONG Justiça 
Global.

Balanço 2007 - no ar em 18 de dezembro.
Ricardo Patah, presidente UGT.
Armando Castelar, economista Ipea.
Marcelo Paixão, professor do Instituto de 
Economia da UFRJ.

Ficha técnica
Apresentação e edição: Renata Affonso e 
Amanda Pinheiro
Edição: Jorge Melo
Produção: Carolina Sawaia, André Libonati
e Vinícius Dias
Vídeografismo: Stânio Soares
Figurino: Domingos de Alcântara

Maquiagem: Amauri Rabelo
Diretor de imagem: 
Luis Ricardo Santos
Câmeras: Dilmares C. Damasceno 
e Guilherme Chagas 
Iluminador: Diego Scilar
Assistente de Estúdio: 
Gercino de Souza
Operador de áudio: 
Gustavo Almeida
Operador de caracteres: 
Monica Mesquita Melo
Operador de VT: Pierre Porto Bayot
Coordenadora de operações: 
Arlécia Duarte
Engenheiro responsável: 
Márcio Pereira
Coordenação de programação: 
Cristiana Bittencourt
Coordenação de jornalismo: 
Jacinta Rodrigues
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Cris Dória 
e Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Tempo (MG) 06/02

Correio Popular  20/11



Número
desta

página
     131ANUÁRIO DE PROGRAMAÇÃO CANAL FUTURA 2007

       
   

     
    
     

     
  

        
  

  
       

     
       

      

        

     
   

       
      

      

        
       

   
       

 
       
 

        
     

   
      

    
      

      
 

        
       

O Sala de Notícias Entrevista mostra 
entrevistas especiais com personalidades 
que são referência em diversas áreas do 
conhecimeno ou que têm destaque em suas 
áreas de atuação.

Tema: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2002
Licenciamento: liberado

Apresentadores: os jornalistas Érika Bauer, 
Helena Lara Resende, Helena Martinho, Jorge 
Portugal, José Brito Cunha, Lísia Palombini, 
Lúcia Lemos, Ludmila Rosa e Renata Affonso.

Sinopses por episódio (26 min):

Roseli da Silva - no ar em 5 de janeiro.
De interna da Febem a diretora de uma ONG. O 
Sala de Notícias Entrevista conversa com a 
ex-menina de rua Roseli da Silva, uma gaúcha 
que repensou a vida e investiu  em 
transformação social. Roseli desafiou a 
pobreza e nunca se conformou com a miséria 
e com a ausência de políticas que garantissem 
direitos fundamentais para a população. 
Graças à sua ambição em melhorar a 
sociedade, mudou a própria vida e também a 
de inúmeras crianças. Uma trajetória que 
merece ser acompanhada.

Roger Chartier - no ar em 12 de janeiro.
Roger Chartier é diretor da Escola de Altos 
Estudos em Ciências Socias em Paris e 
professor especializado em história da leitura. 
No programa, ele fala sobre a maneira como o 
cidadão encara um texto na frente do 
computador e suas relações com a escrita 
tradicional. A conversa, no Café do Trem da 
Vale, em Ouro Preto, lembra o papel dos livros 
na formação de uma sociedade e sua 
colaboração para revelar aspectos culturais 
tipicamente brasileiros. Quais são os motivos 
que levam o leitor a procurar um texto na 
internet? Será que a curiosidade e a 
expectativa do leitor se alteram quando ele lê 
um texto no computador? Hoje, a velocidade 
da informação é tanta que algumas pessoas 

Programa Sala de Notícias Entrevista

deixam de lado um bom livro para se 
divertir com e-mails e textos eletrônicos. 
Mas ainda existe uma boa parcela que não 
abre mão da literatura tradicional escrita.

Armando Pittigliani - no ar 
em 19 de janeiro.
Ele já foi um dos produtores musicais mais 
influentes do Brasil e conta no programa 
algumas histórias sobre o mundo do show  
business. Armando Pittigliani solta o verbo 
e relata casos inacreditáveis sobre as 
lendas da música popular brasileira. O 
produtor foi responsável pelo 
descobrimento de Jorge Ben Jor e, além 
disso, não tem papas na língua: já pagou 
muito “jabá” para emplacar artistas nas 
rádios. Em dias de internet e MP3, 
Pittigliani enxerga o mundo da música de 
uma nova maneira e conta tudo no Sala de 
Notícias Entrevista.

Carmem Lent - no ar em 26 de janeiro.
Década de 80, período que marcou o 
século XX. Na música, o new wave e os 
cabelos rebeldes. Na política, o Brasil 
deixava a ditadura militar. No mundo, 
acontecia a queda do muro de Berlim. Mas 
foi na ciência que uma das mais 
importantes descobertas marcou não 
apenas uma época, mas a humanidade. Foi 
descoberto o vírus HIV, causador da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a 
Aids. De lá para cá, mais de 25 milhões de 
pessoas já morreram vítimas da doença no 
mundo todo. A cura para a epidemia ainda 
não existe, mas os avanços na medicina já 
transformaram a vida do infectado. No Sala 
de Notícias Entrevista, a psicóloga Carmem 
Lent fala sobre avanços no tratamento, a 
vida do contaminado e sua relação com a 
sociedade. Ela é coordenadora da ONG 
Banco de Horas, que oferece psicoterapia 
gratuita para os portadores do vírus HIV e 
seus familiares. 

Julia Bacha - no ar em 9 de fevereiro.
O Sala de Notícias Entrevista conversa com 
a cineasta carioca Julia Bacha, que foi 

estudar História e Política na Universidade 
de Columbia. Durante os estudos, 
interessou-se em documentar a vida na 
Amazônia, nas montanhas de Cuba e  
Jamaica. Seu trabalho mais recente é 
como roteirista e co-diretora do 
documentário Ponto de Encontro, que 
comove pela radiografia do dia-a-dia de 
gente comum que perdeu filhos, irmãos e 
amigos no interminável conflito do Oriente 
Médio. A cineasta, que passou dezesseis 
meses filmando essas histórias, conta 
como foi a experiência na região mais 
explosiva do planeta em busca dos dramas 
pessoais de uma guerra impessoal.

Maestro Spok: 100 anos de Frevo - 
no ar em 16 de fevereiro.
No ano do centenário da dança 
carnavalesca mais popular do Nordeste 
brasileiro, a criatividade pede passagem: 
em Pernambuco, a SpokFrevo Orquestra 
vem surpreendendo com a renovação do 
frevo. Arranjos modernos e harmonias 
arrojadas, músicos abusam da liberdade de 
expressão em improvisos com uma clara 
influência do jazz. A orquestra é formada 
por 18 talentos pernambucanos, em sua 
maioria jovens, e liderada pelo virtuoso 
Maestro Spok, que na verdade, chama-se 
Inaldo Cavalcante de Albuquerque. Spok é 
saxofonista, arranjador e diretor musical.

Ivan Izquierdo - no ar em 23 de fevereiro.
O neurocientista Ivan Izquierdo fala sobre a 
memória e explica o que é preciso fazer 
para mantê-la sempre ativa.

Naná Vasconcellos - no ar em 2 de março.
O som do berimbau ecoou no silencioso 
ambiente do Mosteiro de São Bento, em 
Olinda, Pernambuco, e deixou os turistas 
que por lá passavam impressionados. O 
percusionista Naná Vasconcellos é o 
convidado do Sala de Noticias Entrevista. A 
genialidade do músico já ganhou o mundo, 
mas aqui muita gente ainda desconhece o 
brasileiro, eleito oito vezes o melhor 
percussionista do planeta, segundo a 
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revista norte-americana Down Beat. No Sala 
Entrevista ele canta com um abade, reza a 
oração de São Bento e revela como foi conviver 
com o cineasta Glauber Rocha, com quem 
morou.

Luisa Parente - no ar em 9 de março.
A ginasta Luisa Parente iniciou seus saltos e 
piruetas aos seis anos de idade. Durante a 
carreira, conquistou muitos prêmios em 
campeonatos nacionais e pan-americanos e foi 
a primeira ginasta do Brasil a participar de duas 
olímpiadas. No Sala de Notícias Entrevista, 
Luisa conta como eram os treinos para as 
provas e também fala da emoção de se tornar 
campeã sul-americana de ginástica olímpica 
aos 11 anos.

Ricardo Cravo Albin - no ar em 16 de março.
A música popular brasileira é o resultado de 
muitas e variadas influências culturais que o 
país recebe desde o período colonial. Foi assim 
que surgiram ritmos como o chorinho, o samba 
e a bossa nova. O Sala de Notícias Entrevista 
conversa com Ricardo Cravo Albin, historiador, 
pesquisador e profundo conhecedor da MPB, 
que lançou recentemente o Dicionário Houaiss 
Ilustrado da Música Popular Brasileira.

Amir Haddad - no ar em 23 de março.
Criador do grupo Tá na Rua e considerado um 
dos maiores encenadores do Brasil, ele leva a 
arte do teatro para as praças e ruas mostrando 
a importância das comemorações populares na 
vida social e cultural das cidades. O Sala de 
Notícias Entrevista conversa com o diretor e 
ator Amir Haddad, que conta porque no final da 
década de 60 trocou o palco tradicional pelo 
teatro de rua. 

Abelardo da Hora - no ar em 30 de março.
Temática social, sensualidade feminina, drama e 
amor são fios condutores da obra de Abelardo 
da Hora. O escultor, pintor, desenhista, 
gravurista e ceramista brasileiro nasceu em 
Pernambuco. Realismo e expressionismo são 
revelados em suas esculturas em bronze, 
mármore e cimento - duros e ásperos, que dão 
um grau de sofrimento às figuras. Os horrores 

da guerra, como a bomba de Hiroshima, e da 
fome, no sertão nordestino, reforçam o 
caráter social e trágico das obras. Ao mesmo 
tempo, a sensualidade feminina, esculpida 
com perfeição, dá graça e leveza ao trabalho 
do artista. Tudo isso num antigo casarão no 
Recife.  Abelardo da Hora é o entrevistado do 
Sala de Notícias Entrevista.

Jaqueline Silva - no ar em 13 de abril.
Jackie Silva estreou na seleção brasileira de 
vôlei aos 14 anos e conquistou diversos 
títulos ao longo da carreira. Chamada de 
gênio, rebelde e polêmica, ela tornou-se uma 
lenda no esporte ao ganhar a medalha de 
ouro nas olimpíadas de Atlanta. Além disso, 
Jackie do vôlei, como é mais conhecida, é a 
primeira mulher a entrar para o hall da fama 
do voleibol.

Karen Accioly - no ar em 20 de abril.
Já faz mais de vinte anos que a autora e 
diretora de teatro Karen Accioly  ganhou seu 
primeiro prêmio. E de lá para cá não parou 
mais. Ao todo, a dramaturga tem no currículo 
vinte e dois espetáculos infantis e juvenis 
escritos e dirigidos por ela, além de outros 
dez como diretora, incluindo peças voltadas 
para o público adulto. Mas os méritos de 
Karen não estão apenas na quantidade de sua 
produção, mas também na qualidade e na 
originalidade de suas encenações.

Dani Lima - no ar em 27 de abril.
Nos últimos anos ela passou de grande 
promessa para um dos nomes mais 
importantes da dança carioca da atualidade. 
Criou a sua própria companhia, em 1997, e 
desde então realizou seis espetáculos que 
foram sucesso de público e de crítica. A  
bailarina e coreógrafa Dani Lima vai contar 
como foi o início da carreira como fundadora 
da Intrépida Trupe e como une nos seus 
espetáculos a arte circense, o teatro, a dança 
e a música pop.

Flávio Canto - no ar em 4 de maio.
Um campeão no tatame e na cidadania. O 
judoca Flávio Canto divide sua vida entre o 

esporte e a ONG Reação, que atende a 
900 crianças de favelas do Rio de 
Janeiro. Ganhador de diversas 
medalhas, inclusive o bronze nas 
Olimpíadas de Atenas, Flávio é o 
convidado do Sala de Notícias 
Entrevista.

Guti Fraga - no ar em 11 de maio.
Ele tinha um projeto ousado: a criação 
de um grupo de teatro na favela do 
Vidigal, no Rio de Janeiro. Isso foi em 
1986, quando deixou a carreira de 
diretor de cena da atriz Marília Pêra. O 
sonho se tornou realidade e, mais de 
vinte anos depois, seus alunos se 
destacam no teatro, no cinema e na 
televisão. O ator e diretor Guti Fraga é 
um dos fundadores do grupo Nós do 
Morro.

Angel Vianna - no ar em 18 de maio.
Ela é uma das maiores expoentes da 
dança contemporânea. Uma referência 
na área de corpo, movimento e artes 
cênicas. Seu nome está associado a 
décadas de experiência como bailarina, 
coreógrafa, professora e pesquisadora 
em dança.

Maria Augusta Tibiriçá - no ar 
em 25 de maio.
Maria Augusta Tibiriça é a convidada do 
Sala de Notícias Entrevista. Uma mulher 
que, dizem, tem sangue negro e quente 
nas veias. Ela participou de  uma das 
maiores mobilizações populares que o 
Brasil já viu, a campanha O Petróleo é 
Nosso. Franzina, médica, militante 
nacionalista, Maria Augusta organizava 
comícios, arrecadava dinheiro, deixava 
os filhos e o trabalho para entrar de 
cabeça na luta que escolheu. Chegou a 
ser presa duas vezes, mas faria tudo de 
novo, se fosse preciso. 

Paula Caleffi - no ar em 1 de junho.
Pesquisar os povos indígenas na 
América Latina é a paixão da professora 
Paula Caleffi, doutora em História e 
Geografia. Além de observar os 
costumes dos índios, Paula coordenou a 
gravação de um CD com um coral de 
crianças guaranis. O trabalho se 
transformou em um importante registro 
da cultura e da voz guarani. Ela explica 
as principais diferenças entre os povos 
indígenas, a partir de uma visão 
estabelecida do modo de ser ocidental. 
A preservação dos traços culturais das 
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tribos também faz parte da conversa com a 
professora, que afirma: os índios não são os 
mesmos, nem nós. 

Celerino - no ar em 8 de junho.
No passado, uma vida movimentada: a luta 
por um ideal, a revolução, as torturas, o exílio. 
Hoje, uma vida simples, cercada de muito 
verde e a imensa vontade de ainda 
transformar. Celerino Carriconde é clínico-geral 
pela Universidade Católica do Paraná e 
especialista em fitoterapia. No Sala de 
Notícias Entrevista, ele conta como foi 
enfrentar a ditadura em busca de um ideal, o 
horror das torturas, a angústia do exílio, e fala 
sobre a convivência com os índios do Panamá, 
com os quais aprendeu a trabalhar com 
plantas medicinais. 

Nelson Xavier - no ar em 15 de junho.
Ele é mais conhecido do grande público como 
ator de televisão, mas já fez mais de 50 filmes 
e diversas peças de teatro, além de ser 
também autor e diretor.

Niemeyer - no ar em 22 de junho.
O Sala de Notícias Entrevista conversa com o 
grande mestre da arquitetura, Oscar Niemeyer. 
Ele espalhou belos prédios, monumentos e 
esculturas pelo Brasil e pelo mundo. É também 
o arquiteto de Brasília, a capital do nosso país. 
Oscar Niemeyer fala com exclusividade para o 
Canal Futura sobre como continua ativo e 
criativo aos 99 anos.

Rivoltella - no ar em 29 de junho.
Desde o início do século XX, educadores de 
vários pontos do mundo começaram a se 
preocupar com as influências que os meios de 
comunicação teriam sobre as sociedades. 
Muito já se discutiu sobre este assunto, em 
diferentes campos, inclusive na educação. 
Mas este é um tema que ainda não chegou 
aos livros didáticos e talvez por isso gere 
tanta curiosidade. O Sala de Notícias 
Entrevista  conversa com um filósofo italiano 
que é conhecido como um dos mais 
importantes pesquisadores da mídia-
educação, o professor da Universidade 
Católica de Milão, Pier Cesare Rivoltella.

Patrick Weill - no ar em 6 de julho.
Sala de Notícias Entrevista conversa em Paris 
com pessoas que têm se dedicado ao estudo 
das transformações da sociedade 
contemporânea. O primeiro convidado da série 
é o sociólogo Patrick Weill, um dos maiores 
pesquisadores da imigração humana. Numa 
entrevista exclusiva, ele fala sobre a origem e 
as conseqüências da imigração e explica 

porque o francês hoje pode ser branco ou 
negro, ter nascido na Ásia ou nos países 
árabes. Ele também critica a globalização 
dizendo que houve a abolição das fronteiras 
para o capital, mas não para os seres 
humanos.

Julie Gravas - no ar em 13 de julho.
Sala de Notícias Entrevista está em Paris e 
fala sobre cinema. Considerado o mais 
dinâmico da Europa em termos de público, 
de número de filmes produzidos e receita 
gerada, além de ter grandes festivais como 
Cannes, o cinema francês tem formado 
uma nova geração de cineastas. Julie 
Gavras é filha de Constantin Costa-Gavras 
e lança seu primeiro longa-metragem, A 
culpa é do Fidel (La Feute a Fidel), uma 
história bem humorada onde uma menina 
de nove anos vê seu pai se transformar 
num comunista e a mãe numa feminista. 
Julie revela o que tem de autobiográfico no 
filme e fala de cinema engajado e de autor.

Elizabeth Bandinter - no ar em 20 de julho.
No Sala de Notícias Entrevista, uma 
conversa com a feminista francesa 
Elisabeth Bandinter, que nos anos 80 
dividiu opiniões no mundo inteiro ao 
questionar o mito do amor materno e 
afirmar que o instinto maternal é uma 
invenção. Mãe de três filhos, esta filósofa 
diz que ser uma boa mãe é tão difícil 
quanto ser um Mozart, mas revela que hoje 
em dia acha delicioso cuidar dos netos. 
Sem abrir mão das polêmicas, ela fala que 
os homens que acompanharam a revolução 
feminista vivem uma crise de identidade e 
critica os rumos do feminismo. Para 
Elizabeth Bandinter, a igualdade de direitos 
entre os sexos se dá a partir da divisão de 
tarefas dentro de casa.

Gilles Lipovetsky - no ar em 27 de julho.
Um filósofo fascinado pelo mundo do luxo, 
da moda e do consumo é o convidado do 
Sala de Notícias Entrevista. Para o francês 
Gilles Lipovetsky, vivemos um tempo em 
que somos vítimas da abundância. Mais do 
que viver, queremos ter algo. Para este 
pesquisador, estamos na era hiper-
moderna, caracterizada por uma cultura do 
excesso, do sempre mais, do sempre novo, 
e por isso nos encontramos perdidos, sem 
bússola. Lipovetsky diz que hoje não temos 
mais causas coletivas. A grande utopia do 
homem seria encontrar a felicidade que não 
é mais o paraíso prometido após a morte, 
mas precisa acontecer agora, podendo 
estar relacionada ao bem-estar, ao 

conforto, às viagens. Ao contrário de 
diabolizar o consumo - que é um fenômeno 
irreversível - é preciso olhar de forma 
crítica para este universo e diminuir a 
velocidade em que vivemos.

Michel Maffesoli - no ar em 3 de agosto.
Assim como a Europa foi o lugar onde se 
constituiu a modernidade, o Brasil é hoje o 
grande laboratório da pós-modernidade. A 
afirmação é do sociólogo francês Michel 
Maffesoli, convidado do Sala de Notícias 
Entrevista. Um dos mais importantes 
pesquisadores do comportamento humano 
na atualidade, Maffesoli diz que vivemos 
um momento que ele chama de tribalismo 
pós-moderno. Nos agrupamos a partir das 
afinidades que podem ser sexuais, 
musicais, esportivas, intelectuais ou 
religiosas e voltamos a viver em tribos. 
Maffesoli fala também da violência urbana 
e garante que de nada adianta querer 
erradicá-la. Para ele é preciso homeopatizar 
a violência buscando alternativas para 
extravasar. Um exemplo? O Carnaval, 
onde dentro de uma efervescência 
social as pessoas põem para fora a 
agressividade dançando.

México (Teatro) - no ar em 10 de agosto.
A série Sala de Notícias Entrevista - México 
começa no palco. No primeiro programa, 
Ludmila Rosa conversa com Maria Filipini, 
Yolanda Ventura e Anahí Alluè. Três atrizes  
uma mexicana, outra espanhola e a terceira 
argentina, que estão em cartaz na Cidade 
do México com a peça Confissões de 
mulheres de 30, do dramaturgo brasileiro 
Domingos de Oliveira. Entre uma cena e 
outra do espetáculo, um bate-papo 
interessante sobre cultura e teatro.

México (Música) - no ar em 17 de agosto.
A série Sala de Notícias Entrevista - México 
vai à cidade de Tijuana para apresentar 
o grupo Nortec, que mistura música 
tradicional mexicana com estilo techno. 
A conversa com os DJs Roberto Mendoza e 
Pepe Mogt revela que a fronteira México-
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Estados Unidos não é apenas um lugar com 
problemas de narcotráfico e migração. O Nortec 
é um dos responsáveis pelo renascimento 
musical da cidade, que vive uma fase de 
efervescência cultural.   
 
México (Cinema) - no ar em 24 de agosto.
Ludmila Rosa e Luís Nachbin voltam à Cidade 
do México para conversar sobre os cinemas 
mexicano e brasileiro. A série Sala de Notícias 
Entrevista - México apresenta Paul Leduc e 
Carlos Carrera (indicado ao Oscar de melhor 
filme estrangeiro com O crime do Padre Amaro), 
duas gerações de cineastas que debatem os 
rumos do cinema, suas influências, os temas 
abordados em suas obras e a comunicação.  
 
México (Artes plásticas) - no ar 
em 31 de agosto.
A obra de Nahum Zenil traz delicadeza, reflexão, 
história pessoal, coragem e transgressão. 
Um dos maiores nomes das artes plásticas 
no México recebe a atriz Ludmila Rosa para 
uma conversa sobre vida, arte, religião, 
homossexualidade e família, além da relação 
de sua obra com a da pintora mexicana 
Frida Kahlo.

Roger Abdelmassih - no ar em 7 de setembro.
O médico paulista Roger Abdelmassih é um dos 
pioneiros na técnica de fertilização in vitro no 
Brasil. Ele atua na área de reprodução humana 
há 35 anos e tem no currículo mais de seis mil 
bebês de proveta gerados na sua clínica. Um 
recorde de nascimentos assistidos na América 
Latina. A clínica de Roger Abdelmassih é um 
dos oito centros médicos no mundo que 
investigam os meios de amadurecer fragmentos 
de ovário para transformá-los em óvulos aptos 
a serem congelados.

Capinam - no ar em 14 de setembro.
O programa Sala de Notícias Entrevista é com 
o poeta e viramundo das letras José Carlos 

Capinam. Ele fala da sua infância no 
município de Pedras, no interior da Bahia, da 
mudança e descobertas na capital, Salvador, 
da influência dos artistas de rua e da cultura 
popular na sua vida. Capinam também 
relembra a iniciação política e cultural na 
juventude, o trabalho no CPC e o ingresso no 
Partido Comunista. Ele faz ainda uma análise 
dos 40 anos do Tropicalismo, da participação 
das suas canções nos festivais de música e 
da história que envolve Soy loco por ti, 
América, além dos planos atuais à frente da 
Amafro - Sociedade Amigos da Cultura Afro-
brasileira.

Edgar Morin - no ar em 21 de setembro.
O sociólogo Edgar Morin propõe a 
revitalização da solidariedade como ponto de 
partida para a transformação do mundo. Um 
dos mais importantes pensadores 
contemporâneos, ele recebe a equipe do 
Canal Futura em sua casa, em Paris, onde 
relembra os tempos de militância política e 
da clandestinidade, quando escolheu o 
pseudônimo Morin para atuar na resistência 
francesa, durante a Segunda Guerra Mundial. 
O autor da teoria do pensamento complexo, 
trabalhado nos seis volumes de O método, 
explica a importância de não compartimentar 
os saberes e defende uma reforma do ensino. 
Para isso, diz Morin, é preciso reeducar os 
educadores.

Nelson Motta - no ar em 28 de setembro.
Nelson Motta se auto define como um 
carioca nascido em São Paulo. É jornalista, 
compositor, produtor musical e escritor. Já foi 
executivo de gravadora e fez programas de 
televisão. Participou do movimento da bossa 
nova, compôs músicas que marcaram época 
e produziu discos e shows dos principais 
nomes da MPB. Além disso, Nelson Motta 
escreveu livros como O canto da sereia, Nova 
York é aqui, Memória musical e Noites 

tropicais, que vendeu mais de 75 mil 
exemplares. No programa, ele fala do 
seu último livro: uma biografia do 
músico Tim Maia.

Maneco Quinderé - no ar 
em 5 de outubro.
Maneco Quinderé trabalha há mais de 
vinte anos como operador de luz e hoje 
é um dos mais prestigiados e 
competentes iluminadores do país. 
Seu nome está associado a 
praticamente todas as grandes 
produções artísticas, como peças de 
teatro, shows, balés e óperas.
 
Tereza Aguillar - no ar 
em 12 de outubro.
Tereza Aguillar é bailarina clássica 
graduada em Dança e pós-graduada em 
Dança para Criança, pela UniverCidade, 
no Rio de Janeiro. Depois de um período 
de aprendizado, tendo como mestra a 
bailarina Tatiana Leskova, Tereza Aguillar 
fez aperfeiçoamento de cinco anos na 
Alemanha, mais três anos de 
especialização e trabalho em Cuba. Ao 
retornar ao Brasil, montou um projeto 
que ensina balé clássico a 450 meninos 
e meninas de comunidades pobres do 
Rio, o Dançando para não dançar.

Paulo Skaf - no ar em 19 de outubro.
Ele nasceu na maior metrópole do Brasil 
e há pouco mais de dois anos tem a 
responsabilidade de estar à frente de 
quase 150 mil empresas. O convidado 
do Sala de Notícias Entrevista é Paulo 
Skaf, presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, 
a Fiesp.

Bosco Brasil - no ar em 26 de outubro.
Bosco Brasil é dramaturgo e roteirista. 
Como autor de teatro ganhou os 
principais prêmios do país e conquistou 
um público cativo. Com Budro, sua peça 
de estréia, em 1994, arrebatou os 
prêmios Shell e Molière de melhor autor. 
Em 2001, chamou novamente a atenção 
do público e da crítica com a peça 
Novas diretrizes em tempos de paz.  
Com esta montagem, ganhou os 
prêmios Shell e APCA de melhor autor, 
em 2002. Além de escrever para o 
teatro, Bosco faz textos para a 
televisão. Atualmente é autor 
contratado da Rede Globo.
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Alencastro - no ar em 2 de novembro.
Professor titular de História do Brasil na 
Universidade de Sorbonne, em Paris, Luiz 
Felipe de Alencastro é considerado um dos 
mais brilhantes expoentes da nova safra de 
historiadores brasileiros. Ele nasceu em Santa 
Catarina e hoje mora na capital francesa.

Rui de Oliveira - no ar em 9 de novembro.
Rui de Oliveira é um mestre da ilustração. 
Carioca, estudou pintura e artes gráficas no 
Rio de Janeiro e, durante seis anos, ilustração 
e cinema de animação em Budapeste. Rui de 
Oliveira já desenhou mais de cento e vinte 
livros e quatrocentas capas de publicações 
infanto-juvenis. Ganhou prêmios no Brasil 
e no exterior. Além de desenhista e ilustrador 
consagrado, é um dos pioneiros no Brasil 
do cinema de animação.

Makota Valdina - no ar em 16 de novembro.
O Sala de Notícias Entrevista conversa com 
Valdina Pinto, que é referência de sabedoria e 
respeito em sua comunidade. Profunda 
conhecedora da essência e dos ritos do 
candomblé, particularmente do Candomblé 
de Angola, Makota Valdina é reverenciada 
como guardiã do conhecimento e 
conselheira do seu povo.

Reco do Bandolim - no ar 
em 23 de novembro.
Henrique Lima Santos Filho, mais conhecido 
como Reco do Bandolim, carrega a música no 
próprio nome e é atualmente uma das grandes 
expressões do choro brasiliense e nacional. 
No Sala de Notícias Entrevista, Reco do 
Bandolim fala sobre o choro, suas raízes 
musicais, seus grandes mestres, sua 
renovação e atualidade. Para ele, o choro é 
“um gênero musical brasileiríssimo” e o que 
“melhor define a alma brasileira”.

Seu Teodoro - no ar em 30 de novembro.
Teodoro Freire é, para todos que o conhecem, 
o Seu Teodoro. O maranhense de 83 anos, que 
chegou a Brasília em 1965, levou para a nova 
capital a tradição do bumba-meu-boi. Foi na 
cidade satélite de Sobradinho que Seu Teodoro 
criou o Bumba-meu-boi de Sobradinho, bem 
como o Centro de Tradições Populares de 
Sobradinho. Os grandes salões renderam-se 
ao talento do maranhense, que foi agraciado 
com a Medalha de Honra ao Mérito Cultural 
em 2006, recebida das mãos do presidente 
Lula e do ministro da Cultura, Gilberto Gil, no 
Palácio do Planalto.

Rancière - no ar em 7 de dezembro.
O filósofo e professor da Universidade de 
Sorbonne, Jacques Rancière é o convidado 
do Sala de Notícias Entrevista, gravado em 
Paris. Polêmico e contundente, ele 
questiona o modelo tradicional de ensino e 
diz que é preciso inverter a lógica que parte 
da incapacidade do aluno. Para Rancière, 
cada pessoa sempre sabe alguma coisa e 
a escola deve ser um lugar de 
experimentação que permita que o aluno 
se aproprie das suas capacidades. Ele diz 
também que não podemos ter métodos 
específicos de ensino para ricos e outros 
para pobres, pois todos têm a mesma 
possibilidade de usar a inteligência. 
O francês, que trabalhou com Louis 
Althusser e Michel Foucault, defende o que 
chama de sociedade da emancipação e diz 
que é preciso criar dissenso, ou seja, ver o 
mundo de outra maneira num momento em 
que todos enxergam a mesma coisa.

Thalita Rebouças - no ar 
em 9 de dezembro.
Já faz algum tempo que a escritora Thalita 
Rebouças saiu da adolescência. Mas ela 
vive o dia-a-dia envolvida nas angústias, 
alegrias e desejos de quem está por volta 
dos 13 anos, um dos motivos para o seu 
enorme sucesso entre esta turma. Com 
oito títulos publicados, Thalita Rebouças já 
ultrapassou os 100 mil exemplares 
vendidos.

Evgen Bavcar - no ar em 25 de dezembro.
Evgen Bavcar é um dos mais importantes 
artistas contemporâneos. Filósofo, cineasta 
e fotógrafo, ele ficou cego aos 12 anos de 
idade, mas diz que ver com os olhos 
fechados é fundamental. Esloveno, ele vive 
em Paris, é professor da Universidade de 
Sorbonne e participou do documentário 

brasileiro Janela da alma. Bavcar compara 
o mundo moderno a um grande 
supermercado de imagens, um verdadeiro 
fast-food e fala que é preciso redescobrir as 
imagens frágeis que estão na “pequena 
butique da nossa alma”.
 
Valladão - no ar em 28 de dezembro.
O Sala de Notícias Entrevista conversa com 
um brasileiro que vive há 30 anos na 
França, onde dirige a Cátedra Mercosul, 
uma rede internacional de pesquisas e 
debates sobre a América Latina. Alfredo 
Valladão é professor do Instituto de Estudos 
Políticos de Paris e explica como consolidar 
o Mercosul a partir das experiências da 
União Européia. Ele fala também do 
processo de integração dos países do Velho 
Continente e compara o atual mapa político 
europeu ao latino-americano.

Ficha técnica
Coordenação de jornalismo: 
Jancinta Rodrigues 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Renata Couto 
Supervisão artística: João Alegria 
Produção executiva: Cris Dória 
e Vanessa Jardim 
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes 
Gerente geral: Lúcia Araújo 
Supervisão geral: Hugo Barreto 
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Filosofar na TV é possível 
Alexandre Kieling, jornalista e correspondente do Canal Futura na França.

A revista francesa L'étudiante, 
que publica informações úteis 
aos estudantes do país, na 
edição de 2007 diz que “a 
televisão, que antigamente 
tinha o valor nobre de 
informar, educar e divertir, 
hoje é puramente uma 
máquina industrial de divertir 
sempre, informar um pouco e 
educar raramente”.  

Efetivamente, a multiplicidade 
de canais no mundo inteiro tem 
estimulado uma forte disputa 
de audiência na qual o 
entretenimento, de maneira 
recorrente, é o carro-chefe da 
programação. Todavia há 
esforços importantes para que 
o informar e o educar não 
sejam tão desprestigiados 
assim. No Brasil, um claro 
exemplo é o Canal Futura.

Nessa perspectiva, o Futura 
incluiu na grade de 
programação uma série de 
entrevistas “papo-cabeça”. 
Diálogos com pensadores onde 
os temas abordados avançavam 
um pouco em complexidade 
num ligeiro afastamento das 
sínteses e das simplificações. 
No Sala de Notícias Entrevista, 
a série França ouviu filósofos, 
sociólogos e artistas buscando 
idéias, descrições e provocações 
que nos ajudam a compreender 
alguns dos fenômenos que 
inquietam a sociedade 
contemporânea.

Questões como mundialização, 
mobilidade humana, 
diversidade cultural, 
individualismo, consumo, 
gênero, violência, educação, 
exclusão e trabalho foram 

levadas ao ar através de pensadores como 
Edgar Morin, Michel Maffesoli, Gilles 
Lipovetsky, Elisabeth Badinter, Patrick 
Weill, Robert Castel e Jacques Ranciére, 
ou especialistas como Alfredo Valladão e 
a cineasta Julie Costa-Gavras. Reflexões 
que normalmente ficariam restritas ao 
mundo dos livros chegaram à TV pela 
voz dos próprios autores. 

Numa rápida sinopse, viu-se a idéia de 
uma sociedade planetária com uma 
gigantesca infra-estrutura de 
comunicação, mas regida por um 
mercado internacional indomável ser 
apresentada por Morin, que defende uma 
metamorfose deste sistema. Valladão fala 
de uma ação de instituições 
internacionais, com a participação dos 
blocos regionais, para ajudar na 
mediação deste mercado global e os 
estados nacionais. Principalmente, 
porque, como acredita Weill, os estados-
nação ainda têm seu poder já que as 
fronteiras são mantidas sob controle. 

Castel já nos diz que o processo de 
mundialização só concentra riqueza e que 
a sociedade do trabalho, com direitos 
sociais, é a única forma de democratizar 
estas relações e valorizar o indivíduo, 
assegurando sua dignidade. Lipovestky 
encontra na sociedade individualista 
contemporânea um desequilíbrio entre o 
desejo e o realizável, produto de uma 
utopia de felicidade imediata, do prazer 
já, do tudo hoje, agora, onde o exagero é 
uma constância, especialmente o 
consumo. Um fenômeno que Maffesoli 
chama de pós-moderno, que surge do 
fracasso das principais instituições, 
sobretudo o Estado. As pessoas para 
resistirem se reagrupariam em tribos 
onde reconstituem suas identidades 
e seus laços de afeto. 

Problemas que vão aparecer no papel da 
mulher, da mãe, das questões de gênero é 
o que Badinter traz à discussão. 

A filósofa feminista decreta 
que somos medíocres na 
relação com os filhos e que 
o aprendizado do amor 
ainda é a melhor forma de 
educar. Ranciére, de sua 
parte, quer uma educação 
emancipadora, onde o 
professor deixe de ser 
soberano na sala de aula e 
interaja com os alunos num 
processo de troca de saberes 
e construção do 
conhecimento. 

Costa-Gavras sugere que 
a inclusão do ensino da 
linguagem audiovisual no 
currículo escolar ajudaria 
estas gerações eletrônicas 
na melhor compreensão de 
tudo isso que se falou aqui 
e nas entrevistas. 
Acredita a cineasta que 
o audiovisual tem uma 
forma de comunicação 
ainda pouco explorada 
e que através dele é 
possível educar.

Enfim, acabo de usar a 
escrita para resumir e 
simplificar o que os 
programas precisaram de 
horas para tratar. Na TV, 
esta experiência tende a 
permitir uma rica interação 
com pensadores e com 
conceitos complexos. 

O Canal pode constituir um 
acervo inigualável e o 
telespectador ter acesso a 
estas fontes. Com 
preocupações como estas do 
Canal Futura, dá para 
informar sempre, educar 
mais e divertir também.
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O encontro de tempos foi o desafio do 
processo de integração entre as equipes de 
jornalismo e de mobilização comunitária. A 
afinação de ritmos tão diferentes demandou 
generosidade e tolerância, requisitos 
evidentes na receptividade com a qual as 
equipes do Jornal Futura e Sala de Notícias 
nos receberam nas reuniões de pauta 
realizadas ao longo de 2007. A nós coube a 
tarefa de perceber nas articulações, projetos 
e referências da mobilização comunitária 
possibilidades de novas abordagens e temas 
a serem veiculados. Ao jornalismo coube a 
difícil missão de incorporar essas 
contribuições com a singularidade que 
possuíam.

A aproximação da Mobilização com 
diferentes instituições da sociedade civil 
organizada, o aprofundamento das relações 
com instituições já conhecidas e o desejo de 
encontrar novos parceiros de caminhada 
levaram nossa equipe a estar presente em 
muitos fóruns de debate, a realizar 
apresentações institucionais e a estabelecer 
novas parcerias com organizações civis. 
Exemplos desses esforços foram os Fóruns 
Temáticos produzidos pela mobilização. 
Esses encontros destinaram-se a discutir a 
programação do Canal Futura com grupos 
engajados na reflexão de determinados 
temas. No Amazonas, as discussões foram 
sobre meio ambiente. Em Pernambuco, o 
encontro foi com entidades civis envolvidas 
com as questões de gênero. Na Bahia, falou-
se sobre juventude. No Rio de Janeiro, 
reunimos organizações não-governamentais 
realizadoras de audiovisual para identificar 
possibilidades de produções em parceria 
com o Canal. 

Essas ações nos fizeram conhecer realidades 
até então pouco compreendidas por nós, 
perceber a existência de olhares diversos 
sobre as diferentes temáticas em pauta na 
agenda social do país e desejar ver 
retratadas na tela a complexidade e a 
profundidade das discussões em voga.  
Movidos pela ansiedade, algumas vezes 
chegávamos às reuniões de pauta com 

Mobilização e Jornalismo: 
encontro de tempos

Paulo Vicente Alves Cruz, assistente de projetos da mobilização comunitária do Canal Futura

extensas sugestões, nem sempre factíveis 
de serem transformadas em matérias.  
Distância geográfica das fontes, pouco 
tempo hábil para organização da 
cobertura e, por vezes, abstração do 
tema, se revelaram barreiras.  

Conhecidas as variáveis em jogo no 
acerto de tom dessa troca de expertises 
entre as áreas do Canal, muitos gols 
foram feitos. Instituições, consultores e 
causas de interesse da rede de 
relacionamentos da Mobilização 
Comunitária marcaram presença nos 
programas jornalísticos do Futura. As 
matérias referentes a gênero, a direitos 
humanos, às questões étnico-raciais, ao 
meio ambiente e aos temas de infância e 
juventude encontram no jornalismo 
lugar especial.  

Sabe-se que a preocupação com tais 
temas permeiam todas as atividades e 
programas do Canal Futura. Contudo, o 
esforço do encontro 
mobilização/jornalismo busca enfatizar 
esses recortes temáticos. Revela-se, no 
entanto, que a crescente sintonia dessa 
parceria ocorreu também nos momentos 
em que não houve a participação direta 
da Mobilização, evidenciando a 
existência de objetivos comuns. Tal fato 
se comprova na relação estabelecida pelo 
jornalismo com organizações não-
governamentais, que atuaram como 
fornecedoras sociais. Associação Imagem 
Comunitária (MG) e Cipó (BA) são 
instituições produtoras de audiovisual 
que contribuíram com a produção 
jornalística do Canal em 2007. 
Recentemente, somaram-se a elas a 
Fundação Casa Grande de Nova Olinda 
(CE) e Associação Novo Olhar (SP).

De nossa atuação conjunta, alguns 
exemplos merecem destaque. No Sala de 
Notícias em Debate, podemos citar a 
discussão sobre produções audiovisuais 
comunitárias, veiculada em junho. O 
debate foi um desdobramento de nossas 

ações junto à organização Observatório 
de Favelas, promotora do festival de 
vídeos Visões Periféricas. A sinergia entre 
Mobilização e Jornalismo também se 
mostrou eficaz nas produções do Jornal 
Futura, recheada de consultores da rede 
da mobilização em diversas temáticas. O 
antropólogo Júlio César Tavares, o 
economista Marcelo Paixão e a 
historiadora Wânia Sant'anna 
contribuíram em entrevistas sobre 
relações étnico-raciais e Adilson Vieira, 
secretário geral da instituição Grupo de 
Trabalho Amazônico, contribuiu com 
entrevistas sobre desenvolvimento 
sustentável e sobre políticas para a região 
amazônica.

Em 2008, desejamos estreitar e fortalecer 
os laços com a área jornalística do Canal 
Futura, de forma a reproduzir 
internamente os nossos esforços junto aos 
parceiros externos, no sentido de 
identificar possibilidades de união de 
habilidades, de encontro de vontades, de 
participação e expansão de redes de 
relacionamento. Que venha o novo ano!

Jornal Futura 

Matérias da área de interesse 
da mobilização

Matérias ligadas à rede de 
relacionamentos da mobilização

Sala de Notícias 

Programas exibidos em 2007

Sugestões de temas incorporadas

Sala de Notícias em Debate

Programas exibidos em 2007

Sugestões de pautas 
ou convidados incorporadas

Alguns dados da sinergia 
Mobilização/Jornalismo:

171

73

89

10

51

10
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Programa Saúde Todo Dia

Programa

Selos

Santos Dumont - O Desafio do Ar

O filme reconstitui, pela primeira vez, com 
grande riqueza de detalhes e realismo, a 
trajetória aérea de Santos Dumont. Desde 
seus primeiros vôos em balões esféricos, 
passando pelos inúmeros e inovadores 
dirigíveis, o lendário 14 Bis, até o Demoiselle, 
sua última invenção. Uma verdadeira saga, 
repleta de aventuras, acidentes e algumas 
vitórias que marcaram a história da 
humanidade. Narrado em primeira pessoa, 
com texto do próprio inventor, o filme mostra 
mais do que a genialidade e o pioneirismo do 
cientista e considerado por muitos como o 
pai da aviação. A narrativa revela o poeta, 
filósofo e visionário que, apesar dos 
obstáculos, jamais desistiu do seu sonho.

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 20 de julho
Duração: 50 minutos
Distribuição: Arte e Movimento
Licenciamento: não liberado

Saúde Todo Dia fala da promoção da saúde, 
atuando na prevenção e na manutenção da 
qualidade de vida. Cada episódio aborda 
temas específicos e se desenvolve a partir 
de histórias reais, com enfoque na superação 
e na conquista coletiva. Os casos envolvem 
parentes, amigos, colegas de trabalho e 
profissionais de saúde, como médicos, 
enfermeiros e fisioterapeutas. 
Para ampliar os horizontes da discussão, 
o programa apresenta casos de contraponto, 
relatos breves de experiências similares à 
história principal, mas que tiveram um 
outro desfecho. Saúde Todo Dia é uma 
parceria do Canal Futura, Hospital Sírio 
Libanês e da TV Globo.

Temas: comportamento; saúde
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: liberado
Parceiros: Hospital Sírio Libanês e TV Globo

Sinopses por episódio (30 min):

Saúde e câncer - no ar em 29 de setembro.
Ainda hoje o câncer é estigmatizado, visto 
como sinônimo de morte. O episódio mostra 
os imensos avanços que tornaram o câncer 
tratável e, em muitos casos, curável, além 
de dar uma pequena, mas incisiva 
contribuição à quebra desse tabu e ao 
mesmo tempo celebrar a vida.
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Saúde e terceira idade - no ar 
em 27 de outubro.
Brasil, um país de jovens? Não 
exclusivamente, como mostra o episódio. 
Graças a conquistas científicas, progressos na 
medicina pública e adesão a um estilo de vida 
mais saudável, a população de terceira idade 
aumenta a cada dia. A vida avança e nos 
lança desafios. Estamos preparados para lidar 
com as questões específicas da idade? Quais 
as perdas e os ganhos para que, enquanto 
exista vida, persista a saúde e o prazer de 
estar vivo?

Saúde alimentar - no ar em 24 de novembro.
O episódio mostra os transtornos alimentares. 
Como eles se manifestam, o processo de 
compulsão que eles impõem e o duro caminho 
da recuperação, que inclui o resgate pessoal e 
a reeducação alimentar, são assuntos 
abordados no programa.

Saúde e doenças crônicas - no ar 
em 29 de dezembro.
Um dos maiores vilões de doenças crônicas 
como o diabetes é o desconhecimento de uma 
enfermidade que às vezes age 
silenciosamente. Soma-se a isso o descaso 
com o tratamento por parte da maioria dos 
pacientes. Por não acreditar na gravidade e 
potencial destrutivo da doença, a maioria dos 
enfermos somente se dá conta da seriedade 
de sua condição quando já é tarde demais.

Saúde e violência - no ar 
em 26 de janeiro de 2008.
A violência doméstica no Brasil ainda é um 
problema grave. A omissão e a falta de apoio 
tornam difícil a prevenção e o combate. O 
episódio mostra como buscar ajuda e 
incentiva a quebra do silêncio. Outro problema 
é a violência no trânsito, que ceifa milhares de 
vidas jovens ano a ano, tornando-se um dos 
problemas de saúde mais graves da 
atualidade.

Saúde e vida moderna - no ar 
em 23 de fevereiro de 2008.
O estilo de vida e as atividades cotidianas da 
maioria das pessoas mudaram muito nos 
últimos anos. O ritmo acelerado dessas 
mudanças foi mais rápido do que nosso corpo 
poderia assimilar. Uma das conseqüências 
deste processo foi o desenvolvimento de 
síndromes e doenças recentemente 
detectadas, como a lesão por esforços 
repetitivos e a síndrome do pânico. As viroses 
simbólicas são uma metáfora das 
enfermidades do nosso tempo.

Saúde e infância - no ar 
em 29 de março de 2008.
O problema do uso de drogas legais e 
ilegais na infância e adolescência vem se 
agravando nos últimos anos no mundo 
inteiro. A preocupação de pais e 
educadores é grande, mas eles ainda se 
sentem desorientados na hora de lidar com 
a questão. O abuso de comidas calóricas 
devido à grande oferta de biscoitos, pizzas 
e outros alimentos gordurosos acomete 
crianças de todas as classes sociais e 
também é um problema sério que resulta 
na obesidade infantil.

Saúde e doenças cardiovasculares - no 
ar em 26 de abril de 2008.
As doenças cardiovasculares são as que 
mais matam no mundo. O Brasil não é 
exceção. Essa realidade poderia ser 
modificada pela simples adoção de 
comportamentos mais saudáveis ao 
alcance de todos: largar o cigarro, comer 
melhor, levar uma vida menos sedentária. 
Essas informações são muito divulgadas, 
mas muitas pessoas não conseguem 
colocar em prática.

Saúde e sexualidade - no ar 
m 31 de maio de 2008.
A Aids é um problema bastante conhecido. 
Campanhas de prevenção são feitas todos 
os anos e o Brasil é modelo de tratamento 
de infecções por HIV. Mas isso não 
significa que todo o preconceito e 
desinformação sobre o assunto acabaram. 
O enfoque desse episódio é a determinação 
de uma paciente que soube lutar como 
poucas contra esse mal, transformando o 
problema em um alerta pela prevenção da 
doença.

Saúde e meio ambiente - no ar 
em 28 de junho de 2008.
No que se refere à saúde, a 
sustentabilidade ambiental está 
diretamente relacionada à falta de 
informação e cuidados com a higiene. 
Muitas pessoas são afetadas diariamente e 
chegam até mesmo à morte por não 
conhecerem cuidados básicos que devem 
ser adotados no dia-a-dia. Muitas vezes o 
problema é o descaso coletivo em relação 
ao assunto.

Ficha técnica
Direção: Paula Cosenza e Lecuk Ishida
Redação final: Gilmar Rodrigues
Roteiro: Aleksei Abib e Marcos Lazarini
Consultoria Hospital Sírio Libanês: 
Dr. Antonio Carlos Lira, Dr. Antonio 
Antonietto, Dr. Gonzalo Vecina 
e Dr. Luis Francisco Cardoso
Núcleo de apoio Hospital Sírio Libanês: 
Ana Paula Pinho, Cássia Gellerth, Flávio 
Álvares, João Ferreira, Katia Camata 
Ribeiro, Leandro Godoi, Roserly Fernandes 
e Samia P. Darwich Moura
Edição: Oswaldo Santana e Thiago Toledo
Produção executiva: Denise Gomes 
e Elisa Chalfon
Pesquisa e produção: Tenka Dara
Assistente de direção: Luiz Ferraz
Equipe de produção: Luana Binta, 
Lívia Corulli, Anderson Oliveira 
e Osmanil da Silva
Câmera de externa: Paulo Roberto
Som: Marcelo Silva Nascimento
Videografismo: Citron Vache 
e Marco Antônio “Lobão”
Abertura: Marco Antônio “Lobão”
Narração: Cia. Dedo de Prosa
Trilha original: Powerneck Estúdio 
Produtora realizadora: Bossa Nova Films

Canal Futura
Coordenação de programa: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Marcela Cairo 
e Maria Cecília Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Estado de São Paulo  31/03

Jornal do Commercio  07/10
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Em Suspeitos, cada episódio mostra três jovens 
detetives encarregados de solucionar um mistério. 
Através de investigações, análise de pistas e uso 
de tecnologia, eles precisam descobrir qual dos 
suspeitos é o verdadeiro culpado.

Tema: comportamento 
Público-alvo: crianças e adolescentes
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio (26 min):

Cientista ameaçado - no ar em 11 de julho.
Um cientista se convence de que os vazamentos de 
uma fábrica local de produtos químicos são 
responsáveis por um aumento na incidência de 
asma entre crianças. Ele está prestes a contar a 
história para um jornal de circulação nacional 
quando recebe uma ameaça anônima ordenando 
que fique quieto. A jovem equipe de Manchester 
tenta identificar o culpado.

Jogo perigoso - no ar em 18 de julho.
Uma grande empresa de jogos de computador está 
realizando os testes finais para seu mais recente 
jogo, quando o arquivo original desaparece de uma 
valise protegida e mantida em uma sala trancada. A 
jovem equipe de Liverpool fica encarregada de 
solucionar o crime. 

Sapatos da sorte - no ar em 25 de julho.
Um atleta campeão mundial fica arrasado quando 
seus sapatos da sorte são roubados do seu quarto 
de hotel, dois dias antes de uma importante corrida. 
A equipe de Hartlepool precisa encontrar o ladrão.

Último desejo - no ar em 1 de agosto.
A viúva de um premiado jardineiro prometeu ao 
finado marido que apresentaria seu estimado lírio 
no concurso do prestigiado Nevis Flower Show. 
Mas o lírio é encontrado destruído na manhã da 
competição. A jovem equipe de Leeds tenta 
apanhar o culpado.

Moda destruída - no ar em 8 de agosto.
Uma importante sessão de fotos de moda é 
cancelada quando roupas de grife avaliadas em 
milhares de libras são encontradas destruídas no 
hotel. A jovem equipe de Liverpool enfrenta o 
desafio de solucionar o caso.

Programa Suspeitos

Selo

Animais perdidos - no ar em 15 de agosto.
Uma nova invenção, projetada para ajudar a 
encontrar animais de estimação perdidos ou 
roubados desapareceu. Os jovens 
investigadores de Aberdeen logo descobrem 
que o dispositivo estava atraindo atenção 
indesejada e correm atrás do culpado.

Procura-se obra de arte - no ar 
em 22 de agosto.
Durante uma queda de energia, uma valiosa 
pintura a óleo é misteriosamente roubada de 
um leilão. A equipe de jovens investigadores de 
Glasgow tenta solucionar o caso.

Trama revelada - no ar em 29 de agosto.
Uma famosa autora de livros infantis acaba de 
escrever a mais recente continuação de sua 
série campeã de vendas. Quando o 
surpreendente final do livro vaza para a 
imprensa através de mensagens de textos com 
fotos, os jovens investigadores de Aberdeen 
são chamados para encontrar o culpado.

O filé suspeito - no ar em 5 de setembro.
Uma senhora de idade é hospitalizada após um 
caso sério de intoxicação alimentar. O 
problema foi causado por falta de cuidados na 
cozinha ou alguém envenenou os filés? Cabe à 
equipe de Hartlepool solucionar o mistério.

A guitarra de rock - no ar em 12 de setembro.
A guitarra de uma estrela de rock famosa em 
todo o mundo sumiu de sua suíte no hotel. 
Um bilhete pedindo 100 mil libras de resgate 
foi deixado no lugar do instrumento musical. 
A equipe de Edinburgh tenta encontrar o 
culpado e a guitarra.

Sorteio da sorte - no ar em 19 de setembro.
Um homem sem-teto que ganhou 100 mil libras 
na loteria fica arrasado ao descobrir que seus 
bolos de notas de dinheiro vivo foram trocados 

por bolos de papel em branco sem nenhum 
valor. Os jovens investigadores de Glasgow 
procuram o criminoso.

Colar desaparecido - no ar 
em 27 de setembro.
Uma jovem mulher relata o roubo de um 
antigo colar que acaba de herdar de sua 
querida avó. Os jovens investigadores de 
Edinburgh e Irvine enfrentam o desafio de 
solucionar o crime.

Soro sabotado - no ar em 3 de outubro.
A única amostra de um novo e 
revolucionário remédio que pode ser a cura 
da malária foi roubada e destruída durante 
um congresso de ciências médicas. O soro 
poderia salvar milhões de vidas em todo o 
mundo. A equipe de Aberdeen tenta 
apanhar os culpados.

Dinheiro falso - no ar em 10 de outubro.
Diversos convidados e um garçom se 
tornam suspeitos quando várias notas 
falsas de dez libras são encontradas em 
circulação em um hotel. A jovem equipe de 
investigadores de Newcastle é responsável 
por encontrar o fraudador.

Suspenso por um fio - no ar 
em 17 de outubro.
Na manhã em que se realizaria uma 
expedição à montanha, um dos alpinistas 
relata que uma de suas cordas foi 
parcialmente rompida. Se tivesse escalado 
usando aquela corda, sofreria uma queda 
fatal. A equipe de Glasgow procura o 
sabotador.

Ficha técnica
Direção: David Coyle
Produtor executivo: Uzma Muir-Young
Realização e distribuição: BBC

Galileu (SP) julho
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Programa

Selos

Teca na TV

Teca na TV é um produto cultural infantil 
difundido pelo Canal Futura desde o início de 
suas atividades, há dez anos. A série de 
episódios produzida em 2007 é repleta de 
novidades: novo elenco, novos quadros, novo 
formato e um cenário totalmente reformulado. 
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.

Tema: universo infantil
Público-alvo: crianças
Estréia: 1997
No ar a partir de 29 de outubro
Temporada de 65 episódios
Duração: de 25 a 27 minutos
Licenciamento: liberado com restrições
Parceiros: Casa de Animação Sabará - MG, 
Instituto Maniva, Ediouro, Fundação Vale, 
Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, 
TV Univali - SC, UPF TV - RS, TV UFPB - PB, 
TV Unisinos - RS, TV Lumen - PR, TV Unifor - CE, 
TV Uesc - BA e TV Cefet Campos - RJ.

Elenco: Clara Tiezzi (Teca), José Carlos Gurgel 
(Guto), Gabrielly Nunes (Bia), Luidi Mateus 
(Vitor), Manuela Raposo (Nara), Ademir de 
Souza (avô da Bia), Anna Cotrim (madrinha do 
Guto), Josie Antello (mãe da Teca), Antonio 
Fragoso (pai da Teca) e Cláudio Mendes 
(apresentador do Giroscópio).

Quadros:

Abracadabra
O quadro aborda o tema cuidados 
pessoais. É encenado por um boneco, 
que vive situações simples, como andar 
na calçada, atravessar a rua na faixa de 
pedestres, molhar as plantas, escovar os 
dentes, amarrar os sapatos, dobrar a 
camisa, etc. Durante o quadro, o 
personagem enfrenta um problema e, 
ao final, encontra uma solução simples 
para resolver a questão.

Aventuras da Teca
O quadro compreende o principal eixo 
narrativo de construção do programa 
Teca na TV. É protagonizado por atores 
que interpretam a personagem Teca, seus 
amigos e família, em uma grande 
diversidade de situações, apresentadas 
na forma de esquetes curtos.

Bagunça na cozinha
O quadro de natureza documental é 
voltado para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis e para a 
educação do gosto junto às crianças. 
A cada episódio, um grupo de crianças, 
acompanhado por uma chef de cozinha, 
passa pela experiência de preparar 
um prato.

Bamba-le-lê
É um inventário de brincadeiras e 
atividades que crianças e adultos fazem 
juntos. Faz o gênero documental, 
convidando crianças de hoje e de ontem a 
mostrarem como fazer biscoitos, cerâmica, 
montar a cavalo, jogar dominó, escalar 
uma montanha, etc. 

Bem na foto
O quadro propõe um desafio: uma criança 
deve caracterizar-se como outra pessoa, de 
outra época ou lugar, a partir de um retrato 
que ela recebe. Para isso, ela pode escolher 
o que quiser de um acervo de figurinos e 
acessórios. No final, ela posa para uma foto 
de um lambe-lambe cenográfico e os 
telespectadores podem comparar 
os dois retratos.

Bernard
Animação que narra as aventuras e 
desventuras do atrapalhado urso polar 
Bernard. Para ele, uma porta giratória pode 
se transformar em um parque de diversões, 
um balanço em uma catapulta e um 
minúsculo inseto em seu pior inimigo.
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Bichopéia
O quadro funciona como uma enciclopédia 
audiovisual de bichos, mas cujos verbetes 
apresentam os animais principalmente a partir 
do seu comportamento e caráter. Ou seja, a 
forma como se relacionam com o meio, com 
os outros bichos da sua espécie e com aqueles 
que têm uma outra herança genética. Os bichos 
são um recurso visual e narrativo para falar com 
as crianças do público sobre inveja, orgulho, 
amor, amizade, mentira, verdade, traição, 
fidelidade e outros sentimentos e atitudes 
sobre os quais é bom conversar desde 
a mais tenra idade.

Dança, dança, dança
O quadro consiste em uma ação muito simples, 
mas que a maioria das crianças adora: escutar 
uma música e dançar! A cada episódio, uma 
música é escolhida e crianças em pares ou em 
grupos dançam ritmos variados.

Giroscópio
Pensar está em relação direta com 
experimentar, tocar, criar com as próprias mãos. 
Por isso, a cada edição do quadro, o 
personagem Giroscópio faz, experimenta ou 
investiga um objeto ou fenômeno, dando a 
receita de seu invento para o público: 
dobraduras, peças de jogos de tabuleiro, 
desenhos, encaixes, quebra-cabeças, etc. 

Máquina do tempo
Antigos filmes de arquivos pessoais em super 
8, 8 mm ou 16 mm são os protagonistas. 
O arsenal de imagens segue uma seqüência 
temática, como hora do banho, carros, férias, 
festejos, primeiro dia de aula, etc. A série tem 
como objetivo sensibilizar as crianças para a 
compreensão de conceitos como a memória 
e a história.

Meu lugar secreto
De natureza documental, o quadro é 
apresentado por uma criança, que mostra seu 
lugar preferido: seu quintal, uma praça, 
dentro de um armário, o sótão da casa. Ela 
apresenta também as plantas, objetos e 
brinquedos presentes ali.

Nothing But Monsters
Animação que ajudar a ter uma melhor 
compreensão da psicologia dos monstros.

No tom 
A cada episódio do No tom, um músico de 
orquestra é entrevistado por uma criança e 
apresenta seu instrumento. Ele fala sobre 
como quis aprender a tocá-lo, do que ele é 
feito e como se toca. O músico encerra sua 
fala entoando uma música ou acorde.

Passatempo
Quadro de animação baseado em jogos que 
estimulam o conhecimento, através de 
dinâmicas como labirinto, caça-palavras, 
jogo da memória, palavras cruzadas, liga-
pontos, sete erros, etc.

Vira-lata
Animação que mostra, a partir da explosão 
de uma lata de lixo, objetos do cotidiano 
sendo transformados em animais que 
dançam e brincam. 

Consultoria:
Geraldo Casé começou no rádio e tem mais 
de meio século de televisão. Trabalhou nas 
TVs Rio, Tupi, Excelsior, Bandeirantes e, por 
mais de 20 anos, na Rede Globo. Casé é um 
dos criadores da primeira versão do Sítio do 
Picapau Amarelo na TV, de 1977 a 1986. Foi 
consultor artístico do novo Teca na TV.

Rita Ribes possui graduação em Filosofia 
pela Universidade Federal de Pelotas, 
Mestrado em Educação pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
e Doutorado em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Atualmente é professora adjunto da 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Educação 
Infantil e desenvolve pesquisas sobre 
infância, mídia e cultura do consumo.

Ficha técnica:

Abracadabra
Direção: Silvino Fernandes
Roteiro: Diógenes Vinicio, 
Alexandre Andrade e Camila Andrade
Edição: Wladimir Moura
Produção executiva: Joana D'arc
Direção de fotografia: Henrique Machado
Direção de arte: Celim Dimas 
e Greidson Silva
Assistente de direção: Klauber Malaquias
Equipe de produção: Alexander Roberto 
e Gladston Quites
Dublagem: Bê Sant'ana, Sofia Coutinho 
e Ana Gusmão
Manipuladores de bonecos: 
Bruno Godinho e Joana D'arc
Câmera: JosélioTeixeira
Som: Estúdio Sintonia 
Videografismo: Ricardo Poeira
Trilha sonora ou original: Sérgio Geléia
Produção: Casa de Animação 
Sabará - Minas Gerais

Aventuras da Teca
Elenco: Clara Tiezzi, José Carlos Gurgel, 
Gabrielly Nunes, Manuela Raposo, 
Luidi Mateus, Josie Antello, Antônio 
Fragoso, Anna Cotrim e Ademir de Souza
Direção: Cesinha Rodrigues 
e Caetano Caruso
Roteiro: Caetano Gotardo, Maria Clara 
Escobar, Marco Dutra, Juliana Rojas, 
João Cândido Zacharias, 
Eduardo Mattos e Eduardo Valente
Consultoria: Geraldo Casé
Supervisão executiva: Bebeto Abrantes
Produção executiva: Julia Comodo
Edição: Carolina Donatti e Carolina Abreu
Direção de fotografia: Miguel Vassy
Direção de arte: André Weller
Produção de arte: Tatiana Noritomi 
Continuista: Alessandra Sampaio
Coordenação de produção: 
Andrea Farroco 
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Produção de elenco: Divina Providência
Figurino: Cristina Kangussu e Valéria Stefani 
Caracterização: Uirandê Holanda
Câmeras: Joel Hilário e Fabio Nascimento 
Manipuladora de bonecos: Carol Motta
Som: Felipe Machado
Videografismo: Luiz Otávio Senna 
e Fábio Araújo  
Trilha sonora ou original: ARPX
Produção: Mixer

Bagunça na cozinha
Apresentação e oficinas de gastronomia: 
Teresa Corção
Direção: Manuel Lampreia Carvalho
Edição: Márcia Carvalho
Direção de fotografia: Paulo Roberto 
de Miranda
Câmera: Renato Costa 
Produção: Monique Nóbrega e Rafaela 
Kamacho
Produção gastronômica: Margarida Nogueira 
e Bruna Alves
Som: Ivanildo Silva
Trilha sonora: Zanna Sound
Produção: Instituto Maniva

Bamba-le-lê
Direção: Duda Vaisman e Gustavo Chermont
Edição: André Lucas
Produção executiva: Luis Vidal
Direção de fotografia: Gustavo Nars
Equipe de produção: Jasmina Di Mônaco, 
Glaucia Freitas e Carol Oliveira
Trilha sonora: Billy Sorghieri
Produção: Limite

Bem na foto
Crianças: Bruna, Elen, Gabriela, Ícaro, 
Jefferson, Luana, Matheus, Nina, Sara, 
Sidarta, Sindy, Tuanny, Vicente, Yago e Beatriz
Direção: Duda Vaisman e Gustavo Chermont
Edição: André Lucas
Produção executiva: Luis Vidal
Direção de fotografia: Gustavo Nars
Direção de arte: Gabriela Valverde 
e Érica Betbeder
Equipe de produção: Jasmina Di Mônaco 
e Carol Oliveira
Produção de elenco: Roberta Porto 
e Paula Sandroni
Figurino: Ines Salgado
Ilustração: Alexandre Contador
Trilha sonora: Billy Sorghiere
Produção: Limite

Bichopéia
Direção e edição: André Glasner
Edição: Fernando Oliveira

Roteiro: Flávia Lins e Silva
Locução: Juliana Campello 
Trilha Sonora: Paulo Brandão

Dança, dança, dança
Crianças: Aline, Ana, Carolina, Danilo, 
Giovana, Hassan, João, Pedro, Jonatas, 
Luana, Lucca, Maria Eduarda, Sara, Tatiane, 
Thuan Matheus, Maria Luiza, Laura, Tomás, 
Manuela e Rachel
Direção: Duda Vaisman e Gustavo 
Chermont
Edição: Marco Antonelli
Produção executiva: Luis Vidal
Direção de fotografia: Gustavo Nars
Direção de arte: Gabriela Valverde 
e Érica Betbeder
Equipe de produção: Jasmina Di Mônaco 
e Carol Oliveira
Produção de elenco: Roberta Porto 
e Paula Sandroni
Figurino: Ines Salgado
Trilha sonora: Rodrigo Lima
Produção: Limite

Giroscópio
Elenco: Cláudio Mendes
Direção: Duda Vaisman 
e Gustavo Chermont
Roteiro: Márcio Viana
Edição: Marco Antonelli
Produção executiva: Luis Vidal
Direção de fotografia: Gustavo Nars
Direção de arte: Gabriela Valverde 
e Érica Betbeder
Equipe de produção: Jasmina Di Mônaco 
e Carol Oliveira
Figurino: Inês Salgado
Trilha sonora: Billy  Sorghieri
Produção: Limite

Máquina do tempo
Direção e edição: André Glasner
Edição: Fernando Oliveira
Trilha sonora: Paulo Brandão
Cessão de imagens de acervo pessoal: Ana 
Corrêa de Oliveira, Esmeralda Ferraris, 
Gumercindo Moura, José Mauro Celestino, 
Phillip Mark Weisner, Sergio Pizzo, Marcelo 
Nicacio, Maria das Graças Vieira, Renata 
Gazé e Daniele Moura.

Meu lugar secreto
Produção: TV Univali - SC, UPF TV - RS, 
TV UFPB - PB, TV Unisinos - RS, 
TV Lumen - PR, TV Unifor - CE, 
TV Uesc - BA e TV Cefet Campos - RJ
Programação: Beatriz Tompson
Edição artística: André Glasner

No tom
Agradecimento: Orquestra Sinfônica 
Brasileira Jovem
Roteiro: Maria Clara Escobar
Direção de fotografia: Othon Castro
Locução: Rebeca Tolmasquin
Som: Juarez Dagoberto
Assistente de núcleo: Wallace Martins
Produtora assistente: Paula Lobato
Coordenador do núcleo Interfade: 
Marcio Motokane

Passatempo
Desenhos: Ulisses Araújo
Direção e edição: André Glasner
Roteiro: Bruna Beber
Locução: Maria Clara David
Animação: Robledo Guerra 
Trilha sonora: Paulo Brandão
© Revistas Coquetel

Canal Futura
Abertura e videografismo: Stânio Soares 
e Victor Marcelo
Trilha sonora abertura: Fernando Moura 
e Toni Costa
Coordenação de programa: Maja Vargas
Produtoras assistentes: Renata Gaze 
e Janaina Paixão
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lucia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Produtoras realizadoras:
Casa de Animação Sabará - MG
Mixer
Instituto Maniva
Limite
TV Univali - SC
UPF TV - RS
TV UFPB - PB
TV Unisinos - RS
TV Lumen - PR
TV Unifor - CE
TV Uesc - BA
TV Cefet Campos - RJ

Aquisições:
Nothing But Monsters  Distribuição: 
France Animation
Bernard - Distribuição: BRB International
Poubelle - Distribuição: Marlou Films
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O São Gonçalo (RJ) 28/10

Correio Braziliense (DF) 28/10

O Globo (RJ) 27/10

Jornal do Brasil (RJ) 28/10

Folha de São Paulo  28/10
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A nova Teca já é um sucesso! 
No lançamento do programa, que 
aconteceu dia 20 de outubro no Planetário 
do Rio de Janeiro, mais de trezentas 
pessoas conheceram os novos amigos 
e a família da garotinha mais amada 
do Futura. 

Vitor, melhor amigo de Guto, é apaixonado 
por futebol. Mas logo no primeiro episódio 
ele participa de um concurso de bambolê só 
para meninas! E, ainda por cima, tem que 
fugir correndo do prêmio no final. 

Em enrascada mesmo se mete o Vovô 
Aristeu, que some de sua oficina e é 
encontrado por Teca e Bia dentro de um 
rádio quebrado. Em uma brincadeira de 
mímica, Zé Maria, o pai da Teca e Guto, 
vira um grande macaco. 

Na casa desta família, enquanto os pais 
trabalham, os filhos aprontam. Guto 
resolve encarar um dia na vida da mãe 
e prepara receitas de doces imperdíveis, 
enquanto Teca dirige o táxi de Zé Maria 

A turma que vai dar o que falar
e leva o irmãozinho menor para o Japão! 
Para completar a bagunça, Teca e Bia, 
vestidas de super-heroínas, travam uma 
luta intergaláctica. 

No final do programa, a melhor parte: 
a garotada aproveitou para ganhar 
autógrafos da turminha. Muitas crianças 
vieram da Creche do Tio Beto, 
um projeto social da Cruzada do Menor, 
no Rio de Janeiro. A instituição é 
parceira da Mobilização Comunitária 
do Canal. Vinte e seis crianças de lá 
conheceram a nova Teca.

Além destas, outras trinta ganharam 
convites para o lançamento ao 
participarem de uma promoção que foi 
ao ar no Canal 18, geradora educativa do 
Futura na cidade de Niterói. 

    

   

   

    

     



Número
desta

página
146 ANUÁRIO DE PROGRAMAÇÃO CANAL FUTURA 2007      

      
     

         
       

     
    

      
       

         
     

        
    

      
        

         
       

       
        

       
       
   

         
      

        
        

        
      

         
  

      
      

     
     

      
     

      
       

      

         
      
      

      
     

    
    

      
      

      
     
       

    

        
    

      
    

     
     
     

          
  

    
 

   
   

 
  

    
   

    
     

   
    

                    
                  

               
                 

     

       
 
    
      

    

            
              

                 
    

Em 2007, o programa Teca na TV completou 
dez anos. O título está na grade de 
programação do Futura desde 1997, quando o 
canal foi criado. Para comemorar, uma nova 
temporada do programa foi realizada e 
estreou no mês de outubro de 2007. Esse 
texto é para relembrar um pouco da história 
do programa e também para comentar as 
novidades recém chegadas à série.

Era uma vez...
Antes de o programa existir a Teca não era 
Teca, mas Joca. A princípio o programa iria 
se chamar Joca na TV e o personagem 
principal seria um menino. Na verdade, tudo 
começou bem antes disso, num livro que o 
Câmara Cascudo escreveu para infâncias de 
todas as idades, há décadas atrás. Nesse livro, 
chamado Canto de muro, o pesquisador narra 
a vida cotidiana de um pequeno universo de 
quintal e seus habitantes, observados ao 
longo de quarenta anos, desde que Câmara 
Cascudo estudava medicina no Recife e 
colecionava insetos, escorpiões, aranhas e 
saúvas. O Joca, diretamente inspirado nesse 
colecionador de curiosidades, seria assim: 
inteligente, brincalhão, curioso e bem 
brasileiro, vivendo num mundo encantado, 
de miudezas, com tudo ainda por descobrir. 
Conversa vai, conversa vem e o protagonista 
do programa continuou inteligente, 
brincalhão, curioso e bem brasileiro, 
só que sendo uma menina, a Teca.

Na primeira versão do programa, a Teca 
ficava sozinha no estúdio, com gravações 
realizadas em chroma key. A protagonista era 
colocada sobre as imagens de uma maquete 
criada pelo artista plástico Afonso Tostes, 
representando a casa da Teca. Eram 
ilustrações pintadas sobre papel e mobiliadas 
com móveis em miniatura. Para gravar eram 
utilizadas duas câmeras, uma apontada para 
a atriz e outra para a maquete da casa da 
Teca. Ou seja: uma sincronia quase 
impossível, horas de estúdio e 
técnicos em pânico.

O tempo foi passando e o esforço valeu a 
pena. O sucesso de público trouxe a 
oportunidade de uma nova temporada do 
programa. A grande novidade da segunda 
temporada foi a introdução de novos cenários, 

desta vez feitos em computação gráfica, 
e de mais dois personagens, Pedro e Luísa, 
amigos da Teca. Desde essa época e por 
várias temporadas consecutivas, o 
programa manteve as gravações em chroma 
key, mas passou a utilizar cenografia virtual 
realizada em computação gráfica. Essa foi, 
por bastante tempo, uma marca forte da 
identidade visual do Teca na TV.

Nessa época a equipe publicava um 
pequeno fanzine chamado Teca na Tevê. 
Uma das maiores colaboradoras do 
jornalzinho foi Fabiana Egrejas, que 
também acumulava as funções de 
roteirista e produtora de arte da série.

A temporada seguinte trouxe ainda mais 
novidades. Além dos amigos para 
contracenar, Teca passou a ter um irmão, 
o Guto, e alguns fantoches que se tornaram 
personagens do programa. O mais 
conhecido de todos eles foi a popular 
Formiga Farofa, um hand puppet, com a 
qual Teca dividiu segredos e viveu imensas 
aventuras. A partir dessa época, os cenários 
do programa foram ampliados e 
complementados com mobiliário real, com 
as crianças podendo realizar muitas 
atividades em cena, o que antes era quase 
impossível. O quintal deixou de ser virtual e 
transformou se num cenário em estúdio, 
com terra, plantas e muitas coisas mais. 
O conteúdo passou a ser organizado em 
semanas temáticas: semana “é o bicho”, 
dedicada aos animais; semana “a vida 
secreta das plantas”, tratando da flora; 
semana “pintando o sete”, dedicada 
a todos os gêneros de expressão artística 
e assim por diante.

A próxima grande conquista feita pela 
série veio com a penúltima temporada do 
programa, quando ele passou a ser realizado 
em dramaturgia, apresentando uma história 
única com meia hora de duração. Até então 
o programa era composto de esquetes e 
desenhos animados intercalados na edição, 
num formato conhecido como wrap around. 
Durante esses nove primeiros anos de Teca 
na TV, foram realizados 470 episódios, 
exibidos diariamente no Canal Futura em 
dois horários: de manhã e à tarde.

A temporada 2007: 
diferentes infâncias na tela da TV
Em outubro de 2007, ao completar dez 
anos, o programa estreou uma nova 
temporada repleta de mudanças. 
O Teca na TV ganhou novos 
personagens, cenários e identidade 
visual, além de multiplicar a rede de 
parceiros que contribui para a 
realização do programa com a adoção 
de uma estrutura modular.

Corrigindo uma ausência que se fazia 
notar desde o início da série, dentre os 
novos personagens do Teca na TV 
2007 estão os pais da Teca: Marília e 
Zé Maria. Gente simples, que poderia 
ser encontrada na maioria das cidades 
brasileiras. Ele, um taxista 
trabalhador e envolvido com a 
educação dos filhos. Ela, uma 
quituteira que, trabalhando em casa, 
contribui ativamente para a renda da 
família. O núcleo de personagens 
adultos ainda foi reforçado pelo 
Aristeu, um professor aposentado, 
vizinho e avô de Bia, uma das novas 
amigas de Teca  e por Vera, a 
madrinha do Guto, o irmão da Teca. 
Vera trabalha com turismo, fazendo 
receptivo ou atuando como guia em 
algumas viagens, o que acaba 
colocando as crianças em contato com 
a diversidade cultural do país e do 
mundo. Além de Teca, Bia e Guto, 
já mencionados, o núcleo de 
personagens infantis do programa 
ainda conta com Nara e Vítor.

A presença dos adultos e os novos 
personagens infantis do programa 
resultam da intenção de evitar uma 
abordagem nostálgica ou romântica 
da infância, voltando o foco para uma 
visão contemporânea do universo 
infantil e para a intensa participação 
dos pequenos nos diferentes espaços 
sociais que lhes são franqueados hoje 
em dia. A criança vive e participa do 
cotidiano da família, onde pode atuar 
de forma efetiva, trazendo suas idéias 
e liderando ações que caracterizam seu 
modo próprio de pensar e de agir.

Diferentes infâncias se 
encontram no Teca na TV
João Alegria, supervisor artístico do Canal Futura, também autor da série Teca na TV
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Em algumas das cenas, os personagens 
atravessam temáticas mais complexas, como 
as contas da casa, a rotina de trabalho dos 
pais, a união homossexual e as diferentes 
concepções do divino em teogonias 
divergentes. Em outras, simplesmente 
brincam e interagem, inseridos em situações 
lúdicas que valorizam a convivência e a 
amizade. No conjunto, o que se busca é uma 
narrativa que valorize harmonia e equilíbrio.

Os cenários e a identidade visual do programa 
sofreram grande transformação. Nesta 
temporada optou se pela gravação das cenas 
em locação, deixando para trás a solução  
tradicional no programa  o uso do chroma key 
- e trazendo mais dinamismo às cenas. 
Nos novos cenários, os atores podem correr, 
brincar, ir com a mãe para a cozinha, 
deslocar se no espaço e interagir com os 
objetos de cena de forma bem mais 
eficiente e tranqüila. 

Para se tornar a casa da Teca, uma antiga 
residência foi escolhida no bairro de 
Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A partir de 
um projeto da direção de arte do programa, 
a casa foi reformada e preparada para as 
gravações, inclusive com a instalação de 
um grid de luz fixo, o que deu bastante 
agilidade ao trabalho.

Uma nova identidade visual foi criada, 
mais contemporânea e ajustada com as 
intenções editoriais. Pela abertura e 
vinhetas do programa, os espectadores 
podem observar a Teca e outros 
personagens do programa realizados em 
desenho animado, numa prévia do que 
ainda se vai fazer com os personagens 
e o programa num futuro bem próximo.

Do modo como foi pensada para o Teca na 
TV 2007, a estrutura modular representa 
uma novidade para a televisão infantil. 
Todos os conteúdos definidos para o 
programa foram subdivididos em pequenas 
unidades dramáticas e, posteriormente, 
transformados em esquetes protagonizadas 
pelos personagens do programa. No total, 
foram gravados 205 esquetes com três 
minutos de duração cada. Ao serem 
reunidos em pequenos grupos, eles 
compõem o fio narrativo dos 65 episódios 
inéditos produzidos em 2007. 

O que há de interessante nisso é a 
grande possibilidade de combinação 
e recombinação de cenas e conteúdos, 
resultando em narrativas sempre 
diferenciadas e inéditas. Um mesmo 
esquete pode ganhar novos significados 
quando aparece num contexto diferente 

Teca na TV 2007 - identificação e quantidade de quadros produzidos:
Título Quantidade Natureza da produção
Esquetes aventuras da Teca 205 Produtor independente
Bamba le lê 30 Produtor independente
Bem na foto 15 Produtor independente
Dança, dança, dança 15 Produtor independente
Giroscópio 30 Produtor independente
Abracadabra! 25 Parceria com ONG
Bagunça na cozinha 30 Parceria com ONG
No tom 18 Parceria com ONG
Passatempo 15 Parceria com a iniciativa privada
Bichopéia 20 Arquivo de imagem do Canal Futura
Máquina do tempo 25 Acervos pessoais
Meu lugar secreto 20 Parceria com universidades

A estrutura modular do Teca na TV 2007 também foi criada para permitir uma multiplicidade de interações editoriais e criativas 
com fornecedores de conteúdo que colaboram com o Futura. Como foi possível observar acima, o programa permitiu integrar 
produtores independentes, ONGs que trabalham a produção audiovisual em situações educacionais, universidades e as equipes 
internas do Canal Futura. Num primeiro cálculo relativo aos 65 programas montados em 2007, a composição percentual 
dessa colaboração fica do seguinte modo:

Origem dos quadros do programa Teca na TV:
Produtor independente 66%
Parcerias com o terceiro setor 20%
Produção interna por equipes do Canal Futura 10%
Universidades parceiras do Canal Futura 4%

Produzir em rede de forma colaborativa, de modo a alcançar representatividade editorial 
e diversidade na representação das diferentes infâncias em curso no Brasil e no mundo. 
Desta maneira foi pensado o desafio de criação de uma nova temporada do  Teca na TV, 
assim entendemos o programa realizado.

        
        

       
       

      
        

        
       

   

  
         
        

        
       
        

      
        

       
        

      
       

      
     

      
     

     
     

       
       

    
     

      

       
      

       
       

      
      

      
       

      
          

      
     

  

         
       

      
      
       

      
        

        
    

      
       

      
       

     

      
      

     
     

     
      

      
     

       
        

     
       

       
       

       
     

     
     

        
        

     
       

       
      
      

      
     

       
   

      
       

       
     

        
       

     
      

       
      

      
      

   
     

       
      

    
      

    
       

     
      

   

      
        
      

        
      
      

    
     

     
     

      
     
     
    

        
        

       
     

      
     

      
       

       
     

    
     

       
    

      
    

       
    

      
     

      
        

      
      

      
      

   
    

             

daquele no qual havia sido utilizado 
antes. Explorando essas inúmeras 
possibilidades de produção de sentido, 
o programa evita “fechar” as questões 
apresentadas, desafiando o espectador 
infantil e sua família a interagir com 
o que recebe através da TV.

Para dar a diversidade temática e a 
riqueza de conteúdo exigidas por uma 
estrutura modular, além dos esquetes 
protagonizados pelos personagens do 
programa, foram realizados mais 243 
quadros, com duração entre um e dois 
minutos cada, para serem entremeados 
aos esquetes de dramaturgia na 
montagem dos programas. Quando 
somados esquetes e quadros, chegamos a 
um total de 448 unidades quadro para 
serem combinadas em programas. Em 
2008 o programa se enriquecerá com a 
incorporação de novos quadros e esquetes 
e assim por diante, mantendo se sempre 
um programa com clima de estréia.

No quadro abaixo pode se observar a 
lista de títulos, a quantidade de unidades 
produzidas e a natureza da parceria 
adotada na produção de cada quadro.
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Programa Telecurso Tec

O Telecurso Tec é um programa de formação 
técnica e qualificação profissional nas 
modalidades presencial e à distância. A série é 
composta por três cursos técnicos na área de 
Gestão Empresarial: Administração, Secretariado 
e Assessoria e Gestão de Pequenas Empresas. 
Todos divididos em três módulos. Cada módulo 
corresponde a um estágio do curso e sua 
conclusão dá direito à certificação específica. O 
objetivo do programa é colaborar com o 
desenvolvimento do país, por meio da qualificação 
profissional e cidadã de jovens e adultos 
trabalhadores.
 
Tema: mercado de trabalho
Público-alvo: público em geral 
Estréia: 2007
Licenciamento: liberado
Parceiros: Governo do Estado de São Paulo, 
através do Centro Paula Souza.

Elenco: Ismael de Araújo e Joyce Roma são 
atores e se revezam nos programas conduzindo as 
reportagens externas e as entrevistas. 

Sinopses por episódio (de 10 a 15 min):

Introdutórios - no ar a partir de 9 de julho.

Apresentação do Telecurso TEC
O programa apresenta o que é o Telecurso TEC, 
como funciona e quais são seus objetivos.

Os cursos do Telecurso TEC
O episódio explica quais são os cursos 
disponíveis no Telecurso TEC.

Como estudar no Telecurso TEC
O programa mostra o funcionamento do curso e 
o que o aluno pode fazer para aproveitar as aulas.

As profissões do Telecurso TEC
O programa explica quais são as profissões 
abordadas pelo Telecurso TEC e quais as 
vantagens de cada uma delas.

O mercado de trabalho
O episódio explica o mercado de trabalho, 
sua dinâmica e funcionamento.

Módulo Básico - no ar a partir de 16 de julho.

A administração contemporânea e o trabalho
A interdependência do trabalho de todos na 
sociedade, o produto como resultado do 
trabalho de todos nas organizações, o trabalho 
integrado (a organização, a soma de esforços, o 
trabalho em grupo, a divisão de tarefas) e o que 
é uma administração eficiente e eficaz.

A administração contemporânea 
e suas funções
O episódio mostra as quatro funções da 
Administração: planejar, organizar, dirigir, 
controlar. A importância de cada uma 
dessas funções para o funcionamento 
das organizações.

A administração contemporânea 
e o administrador
O administrador na organização de hoje: 
flexibilidade, empreendedorismo, 
conhecimento técnico, espírito de equipe 
e comportamento ético.

A administração muda com o mundo
Caracterização do avanço tecnológico na 
sociedade globalizada. O programa explica 
como o aumento da concorrência e a 
velocidade de informação afetam 
as organizações.

A importância do planejamento
A importância do planejamento nas 
organizações para o enfrentamento da 
concorrência, para o aumento e a diversificação 
da produção e para o enfrentamento 
dos imprevistos.

Tipos de planejamento
Identificar os três tipos de planejamento na 
organização: estratégico, tático e operacional. 
O programa fala da ligação entre planejamento 
e mudança da organização, mostrando que só 
faz boas mudanças quem tem planejamento.

Planejamento estratégico: 
missão, visão e valores 
O planejamento estratégico contém 
definições essenciais: missão, visão, 
valores e objetivos estratégicos de 
uma organização.

Planejamento estratégico: análise 
da organização
O episódio mostra que a organização deve 
saber identificar suas forças e fraquezas, 
sabendo tirar proveito das oportunidades, 
desenvolvendo novas forças, enquanto 
minimiza e neutraliza suas fraquezas.

Planejamento tático 
O programa ensina como se faz o 
planejamento tático e qual a sua relação 
com o planejamento estratégico.

Planejamento operacional
O programa mostra como se faz o 
planejamento operacional e qual a sua 
relação com o planejamento estratégico 
e operacional.

Planejamento, cronograma e orçamento
O Telecurso Tec ensina sobre os 
instrumentos de apoio ao planejamento: 
cronograma e orçamento.

Planejamento e a organização do tempo
Os alunos aprendem sobre a organização 
do tempo: a importância de gerenciar o 
tempo e saber organizar a vida.

Pesquisa de mercado
O episódio é uma introdução à questão da 
importância da pesquisa de mercado para 
o administrador.

Pesquisa de mercado: como fazer
Como se faz uma pesquisa de mercado: 
definição de foco, planejamento, 
elaboração de perguntas, pré-teste, etc.

Pesquisa de mercado e seus resultados
A sistematização de dados na pesquisa: 
como organizar os dados em tabelas.
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Estrutura societária
O que é sociedade simples e sociedade 
empresária. Quando uma sociedade simples 
pode se transformar em sociedade empresária.

Estrutura societária: seus tipos
Os diferentes tipos de sociedade: 
limitada, anônima, cooperativa.

Estrutura societária: como criar uma empresa 
Como criar uma empresa, quais os 
procedimentos e dificuldades.

A estrutura da organização
A departamentalização da empresa e a 
integração dos departamentos, os tipos de 
departamentalização: funcional, por produto, 
geográfica, por cliente.

A estrutura da organização e o organograma
Quais as características do organograma nas 
organizações contemporâneas.

A estrutura da organização e o trabalho em 
equipe
A importância do trabalho em equipe com a 
descentralização de decisões, troca de funções, 
valorização do conhecimento técnico.

Gestão de pessoas: planejamento
Os recursos humanos como o bem mais valioso 
das organizações. A importância da área de 
gestão de pessoas e seu alinhamento com o 
planejamento estratégico das organizações.

Gestão de pessoas: recrutamento e seleção
O que são e como são feitos os processos de 
recrutamento e seleção nas organizações.

Gestão de pessoas: treinamento e 
desenvolvimento
A importância do treinamento contínuo dos 
funcionários na organização contemporânea. 
Como as organizações estão investindo na 
formação dos funcionários.

Gestão de pessoas: o crescimento 
profissional
A importância de aprender continuamente na 
organização contemporânea.

Gestão de pessoas: avaliação de desempenho
A importância do processo contínuo de 
avaliação dos funcionários para melhoria 
do desempenho profissional.

Gestão de pessoas: reconhecimento e 
remuneração
As diversas políticas de remuneração e 
reconhecimento utilizadas pelas empresas 
para reconhecer os talentos e competências 
dos funcionários.

Finanças e orçamento
O planejamento financeiro doméstico e sua 
importância na qualidade de vida das pessoas.

Finanças e planejamento financeiro
O episódio mostra questões financeiras 
dentro da organização.

Finanças e controladoria 
O trabalho do controller e a controladoria na 
empresa. Apresentação das dimensões da 
profissão de controller e seu papel 
estratégico nas organizações de todos 
os tamanhos.

Orçamento financeiro e balanço 
patrimonial
O que é o balanço patrimonial da empresa e a 
importância de sua atualização permanente.

Orçamento financeiro: o resultado 
do exercício
O que é a demonstração do Resultado do 
Exercício e como esta ferramenta permite 
saber como foi o desempenho da empresa 
em um determinado período de tempo.

Orçamento financeiro: fluxo de caixa
Foco na compreensão da idéia de que o caixa 
de uma empresa é instável: há meses em que 
entra dinheiro, outros não. O episódio explica 
como o gestor deve planejar esse movimento 
para não ter impactos.

Planejamento e sistema tributário
O que o governo faz com os impostos 
arrecadados. Os tributos a serem pagos pela 
sociedade - as taxas, os impostos e as 
contribuições - e para que servem.

Planejamento tributário: Simples Nacional
O planejamento tributário da organização. 
O Simples Nacional: o que é a lei, como 
funciona, a quem beneficia.

Planejamento orçamentário: Tributos
A importância da inclusão do pagamento 
de tributos no planejamento orçamentário da 
organização.

Marketing: o foco no cliente
A prioridade que as organizações dão ao 
atendimento ao cliente e a importância da 
empresa saber qual é o seu público-alvo.

Marketing: posicionamento estratégico
Apresentar as três estratégias - 
diferenciação, liderança em custo e nicho de 
mercado - que as empresas podem definir no 
seu negócio.

Estratégia de marketing
A definição da estratégia de marketing da 
empresa para atingir seu público-alvo.

A administração é tudo!
Resumo dos principais temas abordados 
durante o Módulo Básico: organização, 
orçamento e cronograma da empresa, a 
missão da empresa, espírito de equipe, 
conhecimento técnico, a visão da empresa, 
planejamento financeiro, marketing, 
mudanças, foco no cliente e valores 
da empresa.

Módulo 2 em Administração - no ar 
a partir de 17 de julho.

As pessoas: o bem mais valioso da 
organização
O episódio ensina a contextualizar o 
funcionamento do departamento de Recursos 
Humanos, interligando-o com o planejamento 
estratégico e com as outras áreas da 
organização; relacionar as características e as 
necessidades da gestão de pessoas na 
organização contemporânea; e relacionar e 
integrar o processo de gestão de 
competências com o planejamento global da 
organização.

Recrutamento e seleção de talentos
Os alunos aprendem a identificar e 
caracterizar os processos de pesquisa, 
recrutamento e seleção de pessoal; 
interpretar e respeitar exigências legais 
referentes à seleção e contratação de 
pessoal; e reconhecer a importância dos 
processos de ambientação à organização.
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Desenvolvimento de pessoas
Ensina a relacionar o planejamento estratégico da 
organização com a necessidade de estabelecer 
programas de desenvolvimento de pessoas, além 
de distinguir e atualizar-se nas novas tendências 
relativas à valorização e desenvolvimento dos 
recursos humanos na organização.

O departamento de pessoal - parte I
Como analisar e avaliar programas de admissão e 
demissão de pessoal, além de compreender o 
ciclo da gestão de pessoal.

O departamento de pessoal - parte II
Como analisar e avaliar programas de admissão e 
demissão de pessoal, além de compreender o 
ciclo da gestão de pessoal.

Escrituração contábil - parte I
Como identificar e avaliar a importância e a 
utilidade da contabilidade para a organização; 
identificar a metodologia de elaboração do plano 
de contas e o registro de diferentes eventos 
contábeis, assim como a classificação contábil de 
documentos; identificar e respeitar as normas de 
contabilidade e a respectiva legislação; 
compreender as rotinas de gestão de documentos 
e outras rotinas do departamento administrativo-
financeiro e avaliar resultados da implementação 
das rotinas.

Escrituração contábil - parte II
Como identificar e avaliar a importância e a 
utilidade da contabilidade para a organização; 
identificar a metodologia de elaboração do plano 
de contas e o registro de diferentes eventos 
contábeis, assim como a classificação contábil de 
documentos; identificar e respeitar as normas de 
contabilidade e a respectiva legislação; 
compreender as rotinas de gestão de documentos 
e outras rotinas do departamento administrativo-
financeiro e avaliar resultados da implementação 
das rotinas.

Formação de preços
O episódio ensina a formar preços com 
base em custos da organização.

Administração da produção e operações - 
parte I
Como identificar as responsabilidades e funções 
da área de produção, sua relação com o 
planejamento estratégico e com as outras áreas 
da organização.

Administração da produção e operações - 
parte II
Como analisar o processo de planejamento 
da produção e ainda aprender a verificar 
o fluxo de trabalho.

Administração da produção e operações - 
parte III
Como avaliar e identificar a localização e 
disposição da planta produtiva, além de 
identificar as atividades relativas à 
manutenção de equipamentos.

Administração de materiais
Os alunos aprendem a reconhecer sistemas de 
estoque e armazenamento, correlacionar a lista 
de materiais com o plano de produção, avaliar 
e identificar a gestão de estoques e a 
movimentação de materiais e equipamentos.

Administração de estoques
Os alunos aprendem a reconhecer sistemas de 
estoque e armazenamento, correlacionar a lista 
de materiais com o plano de produção, avaliar 
e identificar a gestão de estoques e a 
movimentação de materiais e equipamentos.

De olho no mercado
O episódio ajuda a definir a linha de produtos 
de acordo com o perfil dos consumidores e 
identificar técnicas e modalidades básicas 
de vendas.

De olho no cliente
Entendimento sobre os 4Ps: produto, preço, 
ponto e promoção. Os alunos recebem 
a noção da importância do foco no cliente 
e da ética na propaganda.

Módulo 2 em Secretariado - no ar 
a partir de 19 de setembro.

O secretário na organização de hoje
O programa identifica o perfil e a 
atuação do profissional secretário ou 
assessor nas organizações de hoje. 
O aluno aprende a reconhecer as 
principais funções em pequenas, 
médias e grandes empresas.

Relações públicas e comunicação 
em secretariado
O objetivo do programa é ensinar a 
identificar a importância da 
comunicação na empresa, reconhecer 
a dimensão comunicativa da própria 
função e identificar a necessidade de 
comunicar-se com foco no cliente.

Textos comerciais - parte I
Desenvolvimento de técnicas de 
redação de textos específicos utilizados 
em empresas.

Textos comerciais - parte II
Desenvolvimento de técnicas de 
redação de textos específicos utilizados 
em empresas.

Gestão da informação
O aluno aprende a compreender a 
importância da gestão da informação 
para as empresas, a conhecer os 
principais conceitos da gestão da 
informação, a reconhecer a importância 
de armazenar os diversos tipos de 
documento, independentemente do 
suporte utilizado e a fazer uso dos 
equipamentos e da tecnologia como 
ferramentas da gestão da informação.

Arquivamento de documentos
Compreensão da importância de 
arquivar documentos e conhecer as 
diversas técnicas de arquivamento.

Comunicação oral em secretariado
O episódio ensina a relacionar diferentes 
contextos com o estilo de linguagem 
mais adequado, comunicar-se com 
assertividade e simpatia e 
expressar-se bem.

A organização de eventos
Como identificar os tipos de eventos 
e sua relação com os objetivos da 
empresa e o público-alvo, entre outros 
aspectos. Como tomar decisões que 
permitam a elaboração de um 
planejamento para as diferentes fases 
da organização de um evento. Ter a 
consciência de que é essencial atuar 
com responsabilidade, organização 
e bom senso em todas as fases 
da organização.
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Cerimonial e protocolo
Procedimentos que permitem as noções básicas 
de comportamento e convívio profissional e as 
principais funções do cerimonialista nos diversos 
tipos de evento.

Equipamentos, fornecedores e 
a segurança nos eventos.
Como identificar as necessidades de 
equipamentos para cada tipo de evento; 
pesquisar e escolher os melhores fornecedores 
de produtos e serviços para eventos com base 
em critérios como preço e qualidade; 
supervisionar o trabalho dos fornecedores 
durante um evento; desenvolver 
responsabilidade, bom senso e preocupação 
com a segurança dos participantes.

Divulgação de eventos
Identificação das várias formas de propaganda, 
promoção e publicidade na divulgação de 
eventos e adequação das formas de divulgação 
ao orçamento, público-alvo, tipo de evento e 
conceito da empresa.

Espanhol e inglês para eventos
A importância de desenvolver técnicas para a 
comunicação escrita e verbal em inglês e 
espanhol, em temas relacionados à 
realização de eventos.

Editor de texto
O programa ensina como conhecer, em linhas 
gerais, os principais comandos do Writer e do 
pacote BrOffice.org.

Apresentações
Como organizar as idéias e apresentá-las de 
forma estruturada, seguindo uma seqüência 
lógica e coerente e uma aula sobre o aplicativo 
Impress, do BrOffice.

Recursos básicos da Internet
Como reconhecer e compreender serviços 
oferecidos pela Internet, dominar as ferramentas 
tecnológicas de comunicação virtual e identificar 
estruturas organizacionais e funcionais de um 
ambiente de compartilhamento de dados, 
utilizando-o como ferramenta administrativa.

Módulo 2 em Gestão de Pequenas 
Empresas - no ar a partir de 21 de setembro.

A micro e a pequena empresa
Reconhecimento da função social do 
empreendedor.

O plano de negócios
Como detectar oportunidades de negócios, 
elaborar o plano de negócios de empresas de 
diferentes atividades econômicas, realizar 
pesquisas para suprir informações e 
implementar o plano.

Criando um pequeno negócio
O episódio mostra como transformar 
oportunidades em negócios e ensina a 
estabelecer as bases para tanto: definir 
missão, visão, valores, objetivos estratégicos 
e fatores críticos de sucesso.

Temas societários e de legislação
Como reconhecer a importância dos sócios 
do negócio e entender as normas de 
funcionamento do Simples Nacional.

A lei geral das micro e pequenas empresas
Como aplicar a legislação do imposto Simples 
e a legislação tributária e fiscal - dividida por 
empresa, de forma simples. O que cada tipo 
de empresa paga de impostos.

A inserção da pequena empresa
O programa ensina a entender a importância 
de analisar o mercado e conhecer o 
consumidor.

Produtos e serviços
Como definir produtos e serviços com base 
no mercado e indicar pontos fortes e fracos 
do produto/serviço no mercado.

A formação de preços
Estabelecimento de estratégias de preços a 
partir dos valores praticados no mercado e 
avaliar custos reais de produtos, serviços, 
produção, eventos e administração de 
outros fatores.

As relações de trabalho e emprego
Como analisar e avaliar programas de 
admissão e demissão de pessoal. Como 
conhecer os custos ligados à remuneração 
de pessoal: salários, encargos sociais 
e benefícios.

A formação de preços de serviços
Como estabelecer estratégias de preços 
a partir dos valores praticados no mercado 
e avaliar custos reais de produtos, serviços, 
produção, eventos e administração 
de outros fatores.

A estrutura da organização
Como acontece a departamentalização e 
divisão de responsabilidades e tarefas numa 
pequena empresa. A importância de delegar 
funções para poder crescer de maneira 
organizada.

As finanças da pequena empresa - parte I
Como fazer e acompanhar a projeção do fluxo 
de caixa e projetar necessidades de 
investimento inicial.

As finanças da pequena empresa - parte II
A importância de fazer a projeção do fluxo de 
caixa para ver se um negócio é rentável. 
O passo a passo para fazer a projeção do 
fluxo de caixa. 

Estratégia de vendas e distribuição
Como diferenciar os canais de vendas e 
escolher aquele que mais se adequa às 
necessidades do seu negócio. A importância 
da venda na penetração de mercado.

A divulgação da empresa
Como identificar qual é o tipo de mensagem 
promocional adequada para cada público. 
Entendimento sobre as principais ações de 
comunicação mercadológica  publicidade, 
relações públicas, merchandising, tie-in e 
marketing de relacionamento. Compreensão 
sobre a importância da imagem da empresa.

Módulo 3 em Administração - no ar a partir 
de 21 de janeiro de 2008.

O controle da organização
A importância da função administrativa de 
controle. O processo de controle com o 
planejamento estratégico, tático e 
operacional realizado.

A gestão da informação
Como desenvolver a capacidade de 
organização e a consciência da importância 
da auto-disciplina. Entendimento básico dos 
processos de arquivamento e abertura ao uso 
de dispositivos tecnológicos na gestão do 
ciclo de informação.
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Avaliação de desempenho
Como identificar normas, procedimentos e 
padrões aplicáveis à avaliação de desempenho de 
pessoal. As características do instrumental de 
avaliação de desempenho de pessoal e como 
analisar o resultado dessa avaliação.

O controle orçamentário
O orçamento como instrumento de controle da 
organização. Como analisar o orçamento projetado 
e realizado das diferentes áreas da empresa. 
Como analisar o processo de avaliação do 
desempenho orçamentário através de pós-
cálculos e análises comparativas.

O controle financeiro
O episódio mostra como calcular índices de 
rentabilidade, liquidez, endividamento e gestão.

Matemática financeira - parte I
Análise do processo de avaliação do desempenho 
orçamentário através de pós-cálculos e análises 
comparativas.

Matemática financeira - parte II
Como elaborar relatórios de desempenho de custo 
financeiro real, taxas reais de juros, superação de 
prazos e demais itens.

O controle da produção
Como identificar formas de controle e apuração de 
estoques. Como analisar e aplicar controles de 
movimento de mercadorias. Como identificar 
métodos de elaboração de inventários e valoração 
das mercadorias em estoque.

Saúde e segurança no trabalho
Como interpretar e aplicar a legislação e as 
normas internas e externas sobre saúde e 
segurança do trabalho, manuais, instruções e 
sistemas legais de registro de acidentes. Como 
preservar a vida e a saúde das pessoas da 
organização, através de posturas responsáveis e 
coerentes com as normas de segurança e saúde 
ocupacional. Como garantir a qualidade do 
ambiente de trabalho para as pessoas da 
organização.

O controle de qualidade - parte I
O episódio mostra, em linhas gerais, o que é 
qualidade e o que é gestão de qualidade total.

O controle de qualidade - parte II
O episódio ensina a conhecer e refletir sobre as 
ferramentas de controle de qualidade, os 
padrões de qualidade existentes e premiações. 
Como utilizar e aplicar as ferramentas de 
controle da qualidade nos processos de gestão.

A empresa no contexto global
Como identificar e analisar processos 
envolvidos nas operações de compra e venda 
no comércio exterior, meios e operações de 
transporte internacional e procedimentos 
burocráticos específicos, assim como os 
sistemas informatizados. Como interpretar a 
legislação pertinente ao comércio exterior e 
os processos envolvidos, além de identificar 
e analisar as fontes de financiamento e 
organismos internacionais e os 
acordos comerciais.

Comunicação empresarial - parte I
O aluno aprende a relacionar os diferentes 
contextos com o estilo de linguagem e mídias 
apropriadas para cada um. A importância da 
comunicação nas empresas contemporâneas.

Comunicação empresarial - parte II
O aluno descobre como utilizar os instrumentos 
de comunicação à distância de forma 
apropriada e desenvolve a capacidade de 
apresentar uma boa exposição oral.

O mercado de trabalho
O episódio ensina a assumir a responsabilidade 
pelo próprio sucesso profissional.

Módulo 3 em Secretariado - estréia 
a definir em 2008.

Gerenciamento estratégico de rotinas e 
serviços
A importância do planejamento e organização 
de sistemas específicos de controle internos. 
A função do secretário como algo ligado a um 
gerenciamento estratégico de rotinas e 
serviços, mais do que como um conjunto 
de ações isoladas, operacionais e com 
pouca importância.

Rotinas e serviços do secretariado
Técnicas de atendimento ao cliente externo e 
interno, de organização do ambiente, de 
delegação de funções, de segregações de 
trabalho e de gerenciamento de arquivos.

Logística de viagens
O episódio ensina a desenvolver técnicas 
para planejar e organizar viagens nacionais 
e internacionais.

Fluxo e logística de documentos
A importância da logística de documentos no 
universo de uma empresa. Os procedimentos 
necessários para envio de documentos. 
Os diversos meios para envio de documentos e 
a respectiva utilização, de acordo com o tipo de 
documento e necessidade da empresa. 

Os processos necessários para a gestão 
de documentos recebidos.

Técnicas de comunicação e expressão
Como expressar-se bem, oralmente e por 
escrito, a escrever corretamente e a usar 
bem o e-mail.

Textos do meio empresarial - parte I
Como analisar e interpretar documentos 
jurídicos simples, como propostas e 
contratos, além de elaborar e redigir 
propostas e contratos.

Textos do meio empresarial - parte II
Técnicas de redação de textos típicos 
do mundo empresarial. A necessidade 
de produzir textos em processos de 
licitação. A interpretação de 
documentos jurídicos simples.

Expressões estrangeiras
O episódio ensina a aplicar com 
pertinência os principais termos em 
inglês utilizados hoje no mundo 
do trabalho.

Gestão comercial
Os conceitos básicos de gestão 
comercial e de excelência no 
atendimento ao cliente. Os conceitos 
básicos do comércio exterior.

Gestão orçamentária
Como solicitar e obter orçamentos de 
fornecedores diversos, realizando 
comparativos. Os princípios básicos de 
controle de estoques. Como fazer o 
controle de despesas utilizando o 
pequeno caixa.

Qualidade de vida no trabalho
As doenças relacionadas ao ambiente de 
trabalho e processos de trabalho na 
saúde, assim como as principais ações 
preventivas. O aluno aprende a planejar e 
organizar o próprio tempo de forma 
adequada.

Ética profissional
Como analisar critica e escrupulosamente 
o código de ética profissional, as regras e 
regulamentos organizacionais. Como 
atualizar conhecimentos, desenvolver ou 
aprimorar habilidades, aderir a criações e 
introduzir inovações, tendo em vista o 
melhor desempenho pessoal e 
organizacional. Como promover a imagem 
da organização, percebendo ameaças e 
oportunidades que possam afetá-la e os 
procedimentos de controle adequados a 
cada situação. Como trabalhar em equipe 
e cooperativamente, valorizando e 
encorajando a autonomia e a 
contribuição de cada um.
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Apresentando-se no mercado de trabalho
O aluno aprende a desenvolver a capacidade de 
organizar informações de forma concisa e 
profissional, a conhecer os principais processos 
seletivos utilizados atualmente nas empresas e 
a aplicar os conhecimentos sobre processo 
seletivo na elaboração de currículo e no 
desempenho durante a entrevista e as 
dinâmicas de grupo.

Você no mercado de trabalho - parte I
O valor de uma boa postura profissional e o que 
isso significa para o mercado de trabalho. 
As principais atitudes esperadas de um 
profissional de secretariado.

Você no mercado de trabalho - parte II
O episódio mostra como assumir a 
responsabilidade pelo próprio sucesso 
profissional.

Módulo 3 em Gestão de Pequenas Empresas - 
estréia a definir em 2008.

A Equipe de trabalho da pequena empresa
A importância da condução, de forma adequada, 
dos processos de seleção e treinamento para 
o sucesso da pequena empresa. Noções 
básicas sobre como conduzir o processo de 
recrutamento e seleção e o de treinamento 
e desenvolvimento.

Liderança e motivação
O programa fala do desenvolvimento individual 
como líder, da percepção de perfil de liderança e 
da importância da motivação da equipe, além 
dos programas usados para isso.

As pessoas na pequena empresa
As normas trabalhistas vigentes e sua 
importância na gestão da pequena empresa. 
A importância de manter um ambiente 
de trabalho seguro.

A gestão de capital de giro
Como prever necessidades futuras de capital de 
giro e como administrar esse capital de giro.

As contas da empresa
O episódio ensina a elaborar demonstrativos 
contábeis e a classificar documentos contábeis.

Os demonstrativos financeiros
Como fazer a análise dos demonstrativos 
contábeis - balanço patrimonial e demonstração 
do resultado do exercício - através de índices.

Produção e operações 
nas pequenas empresas
Como planejar e implementar processos 
de produção numa pequena empresa.

Gestão de qualidade
Normas para controlar a qualidade no trabalho 
da pequena empresa. Como participar e apoiar 
o trabalho de certificação da empresa 
em qualidade.

Gestão de materiais na pequena empresa
O aluno aprende quais são as normas de 
gestão de materiais.

Matemática financeira - parte I
O programa ensina correção monetária, 
inflação e juros.

Matemática financeira - parte II
O aluno aprende a fazer o cálculo de juros e 
a calcular a rentabilidade de um negócio.

Temas especiais de pequenas empresas
Características do universo das pequenas 
empresas: empresas familiares, franquias 
e arranjos produtivos locais.

A responsabilidade social na pequena 
empresa
O programa mostra as práticas de 
responsabilidade social em pequenas 
empresas.

Técnicas de vendas
O episódio ensina como utilizar as técnicas 
de vendas.

A empresa em funcionamento
Como ter uma visão global sobre o 
funcionamento da empresa na prática e como 
compreender a relação entre os diversos 
departamentos e o conceito de sinergia.

Consultoria:
Andréa Cecília Ramal é doutora em 
Educação pela Puc-Rio e especializada em 
aprendizagem com materiais impressos 
e multimídia. Autora de Educação na 
Cibercultura, é empresária do segmento 
de desenvolvimento de projetos de 
aprendizagem on-line e presencial e 
consultora em programas educacionais 
de instituições públicas e privadas em 
todo o Brasil.

Silvina Ana Ramal é mestre em 
Administração de Empresas pela PUC-Rio e 
pós-graduada em Comércio Internacional pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). É professora de Planejamento de 
Negócios na PUC-Rio e na Fundação Getúlio 
Vargas. É autora dos cursos à distância 
Gestão de Pequenos Negócios e Gestão de 
Marketing (Senac Nacional). É empresária e 
presidente da ONG Pro-Social, onde trabalha 
como consultora na área de gestão em 
projetos no Brasil e no Uruguai.

Ficha técnica
Produção de conteúdo: Andrea Ramal 
e Silvina Ramal
Assistente de TV: Cássia Munhoz
Criação: Gerson Áreas, Glória Di Mônaco 
e Jeffis Carvalho 
Coordenação de roteiros: Valéria Rocha
Direção de criação: Jeffis Carvalho
Coordenação geral de TV: Heloisa Adario
Figurino: Isabela Teles
Produção de moda: Neusa do Carmo 
e Thaís Cerajolli
Cenário: Milton Siguer Ito
Assistente de cenografia: Camila Boudakian 
e Hélio Kirk
Produção de objetos: Val Fernandes
Coordenação de edição: Guilherme Outsuka
Videografismo: Fernanda Chamlian
Abertura: Aline Góis, Fernanda Chamlian 
e Rogério Freitas
Trilha sonora: Matias Capovilla
Produção musical: Ivan Rocha Soares
Produção: Alceu Maynard, Fabiana Carvalho, 
Fernanda Pedroso, Patrícia Barretos, Renata 
Yumi, Silvia Mendonça e Simone Chahde
Assistentes de produção: Carolina Pimentel 
e Leonardo Thomsen
Coordenação de produção: 
Juliana Santonieri e Malu London
Assessoria educacional: Dario Vizeu
Assistente de direção: Salma Buzzar
Direção: José Geraldo Oliveira 
e Marcelo Camera
Direção geral: Mario Masetti
Direção de arte: Michael Ukstin
Gerência de produção: Leila Maria Russo
Coordenação geral: Mário Parreiras
Supervisão geral: Mauro Garcia
Produtora realizadora: TV Cultura

Canal Futura
Coordenação de videografismo: 
Stânio Soares
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes 
Gerente geral: Lúcia Araújo
Gerente geral de teleducação: 
Nelson Santonieri
Secretário geral: Hugo Barreto

Jornal da Tarde  29/06
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Programa Tempos de Escola       
   

O programa se propõe a revisitar os tempos de 
escola de personalidades do esporte, da música, 
das artes e da televisão. Os convidados 
relembram professores, amigos, situações e 
analisam fatos históricos que marcaram o país e 
o mundo na época em que estavam estudando. 
Os entrevistados também refletem sobre a 
importância do colégio em suas escolhas de vida. 
A nova temporada do programa de entrevistas, 
com apresentação de Serginho Groisman, 
apresenta o novo cenário. No estúdio, um telão 
apresenta matérias sobre os temas amigos, 
professores, fotos, notas e faltas.

Temas: escola; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2005
Licenciamento: liberado com restrições

Apresentador: Serginho Groisman é jornalista. 
Desde 1990 comanda programas de televisão 
direcionados aos jovens. Começou no SBT com 
o Programa Livre, passou pelas TVs Gazeta e 
Cultura e, em 1999, juntou-se à Rede Globo, 
apresentando programas também no Futura.

Sinopses por episódio (30 min):

Juliana Paes - no ar em 22 de novembro.
A atriz nascida e criada em Niterói, no Rio de 
Janeiro, estudou no Colégio São Vicente de Paulo, 
na década de 90. Foi lá que fez sua primeira 
apresentação como atriz.

Heraldo Pereira - no ar em 29 de novembro.
O apresentador de telejornal Heraldo Pereira 
estudou na Escola Estadual Dom Alberto José 
Gonçalves, em Ribeirão Preto, no interior de São 
Paulo, entre os anos de 1974 e 1975. 
Neste período, Heraldo já trabalhava.

Nando Reis - no ar em 6 de dezembro.
Nando Reis fala sobre seus tempos de escola 
no Colégio Equipe, em São Paulo, focando os 
anos 1979 e 1980. Foi também quando se 
formou o núcleo da banda Titãs. 

Taís Araújo - no ar em 13 de dezembro.
Taís estudou no Colégio Anglo-Americano, na 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, da 4º série ao 
3º colegial. Neste período, ela já conciliava os 
estudos com a carreira de atriz. Em 1992, 
participou do movimento “Caras Pintadas”.

Gabriel, o Pensador - no ar 
em 20 de dezembro.
Gabriel estudou no Colégio Andrews, no Rio de 
Janeiro, na década de 80. Gabriel conta que se 
preocupava com seu desempenho, garantindo 
boas notas. 

Sandra Annemberg - no ar 
em 27 de dezembro.
A jornalista fala do período em que estudou na 
Escola Vera Cruz, em São Paulo, focando os 
anos de 1979 a 1982, historicamente 
importantes pela volta dos exilados políticos. 
Sandra fala de seu empenho em atividades 
extras e participação no grêmio.

Raí - no ar em 3 de janeiro de 2008.
O ex-jogador de futebol Raí fala do final da 
década de 70 e início de 80, quando estudou 
no Colégio Marista de Ribeirão Preto, interior 
de São Paulo. Ele já se interessava por 
esportes e no final do período escolar 
jogava no Botafogo.

Caco Barcellos - no ar 
em 10 de janeiro de 2008.
Caco Barcellos estudou no colégio público 
Julio de Castilhos, um dos mais tradicionais de 
Porto Alegre. Foca os anos de 1967 a 1969, 
marcados pela ditadura e o Ai5. Caco conciliou 
os estudos com o trabalho de taxista.

Diego Hypóllito - no ar 
em 17 de janeiro de 2008.
Diego estudou no Colégio Pinheiro Guimarães, 
no Rio de Janeiro, na década de 90. O ginasta 
precisou desde cedo conciliar a rotina puxada 
dos treinos com os estudos, e já participava de 
campeonatos.

Maria Rita - no ar em 24 de janeiro de 2008.
A cantora Maria Rita conta dos anos em que 
estudou, de 1981 a 1992, na Escola Pueri 
Domus, em São Paulo. Nessa época, ela 
queria ser jornalista.

Toquinho - no ar em 31 de janeiro de 2008.
Toquinho relembra a época em que estudou 
no Colégio Liceu Coração de Jesus, entre as 
décadas de 50 e 60, no bairro do Bom Retiro, 
cidade de São Paulo, em plena ditadura 
militar. O cantor conta histórias de quando o 
colégio ainda era só para meninos. 

Ficha técnica
Agradecimentos: ETNA
Direção geral e apresentação: 
Serginho Groisman
Direção: Pedro M.C. Lima
Edição: André Antunes, Érika Marques 
e Matthieu Rougé
Produção executiva: Eduardo Venturi 
e Evandro Pereira
Direção de fotografia: Chris Melo
Direção de arte: Frederico Pinto
Assistente de direção: Cláudia Dias Perez
Equipe de produção: Andrea Jurno, Karin 
Nantes e Mariana Brasil
Pesquisa: Íris Yuan e Juliana Ferreira
Caracterização: Olívia Leão Sampaio
Cenário: Leonarchik 
Câmeras de estúdio: Diego Karman, 
Eraldo Menezes e René Guariglia
Câmera de externa: Adriano Guariglia
Mixagem de áudio: Ultrassom
Trilha sonora: PI Malandrino 
Produtora realizadora: Maria Bonita Coisas

Canal Futura
Coordenação de programa: Marcio Motokane
Produtores assistentes: Maria Cecília 
Moutinho e Wallace Martins 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Extra (RJ) 22/11

O Fluminense (Niterói) 03/11
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Programa  Tempos de Escola Especial + documentário 
Pro Dia Nascer Feliz

         
       

       
     

        
        

      
        

       
     

        
      

    

  
   

 
   

     
      

       
        

        
    

    

        
          

        
          

  

        
      

       
        

        
    

        
        

        
        

      

        
      

          
        

        
    

      
   

        
         

     
  

     
   

         
        

      
      

       
    

         
         

         
       
        

       
  

     
     

      
        
         

        
      

     
     

      
          

       
         

          
         

        
       

  

         
       

        
          

       
        
      

 
 

    
 
   

     
  

    
  

    
    

     
      
   

     
   

  
     

    
    

   
    

    

 
    

    
    

    
   

   
     
   

   

  

   

Em comemoração ao aniversário de 10 anos 
do Canal, no dia 22 de setembro, o Futura 
exibe o programa especial Especial Tempos de 
Escola - Pro Dia Nascer Feliz, às 22h30, logo 
depois do documentário Pro Dia Nascer Feliz, 
dirigido por João Jardim. O apresentador 
Serginho Groisman conduz uma conversa 
sobre a educação no Brasil. Os entrevistados 
do especial são as alunas Valéria Fagundes e 
Maria Cecília Basile, o aluno Ronaldo Queiroz e 
a professora Celsa Pastorelli. O programa de 
56 minutos é dividido em três blocos, com 
projeções de trechos do longa-metragem e 
depoimentos de entrevistados.

Temas: comportamento; escola; juventude
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 22 de setembro
Duração: 56 minutos
Licenciamento: não liberado

Apresentador: Serginho Groisman é 
jornalista. Desde 1990 comanda programas de 
televisão direcionados aos jovens. Começou 
no SBT com o Programa Livre, passou pelas 
TVs Gazeta e Cultura e, em 1999, juntou-se à 
Rede Globo, apresentando programas 
também no Futura.

Pro Dia Nascer Feliz
O documentário Pro Dia Nascer Feliz mostra 
as situações que os adolescentes brasileiros 
enfrentam na escola, envolvendo preconceito, 
violência e esperança. Jovens de três estados 
e de classes sociais distintas falam de suas 
vidas na escola, seus projetos e inquietações.

Duração: 88 minutos
No ar em 22 de setembro
Licenciamento: não liberado
Direção: João Jardim
Produção: Flávio R. Tambellini 
e João Jardim
Fotografia: Gustavo Hadba
Trilha-sonora: Dado Villa-Lobos
Distribuição: Copacabana Filmes

Ficha técnica
Agradecimentos: ETNA, Daniel dos Santos, 
Lô Politi, Roberio Braga, Locall, 
L&A Cine vides e Ultrasom
Convidados: Celsa Pastorelli, João Jardim, 
Maria Cecilia Basile, Ronaldo Queiroz 
e Valéria Fagundes
Direção geral e apresentação: 
Serginho Groisman
Direção: Pedro Mc Lima
Edição: Matthieu Rougé, Érica Marques 
e André Antunes
Produção executiva: Eduardo Venturi
Direção de fotografia: Chris Melo

Direção de arte: Frederico Pinto
Assistente de direção: Cláudia Dias Perez
Produção: Mariana Brasil e Karin Nantes
Pesquisa: Juliana Ferreira e Íris Yuan
Caracterização: Olívia Leão Sampaio
Câmeras de estúdio: Chris Mello, 
Dédalus Leite e Raul de Góes Filho
Trilha sonora: PI Malandrino 
Produtora realizadora: Maria Bonita Coisas

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Marcio Motokane
Produtores assistentes: Janaina Paixão 
e Wallace Martins 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Programa

Programa

Tendrel      

Transporte Brasil    

Tendrel é o principio básico do budismo 
tibetano: a interdependência de cinco elementos 
que dão origem ao universo. São eles água, 
terra, fogo, ar e espaço. O documentário resgata 
o valor essencial dessa rede de 
interdependência, através do trabalho arrojado 
do Lama Gangchen, o lama “Marco Pólo”. 
A matéria-prima é o registro visual de viagens 
aos Andes, Amazônia e Tibet, além de múltiplas 
participações de artistas, cientistas, políticos, 
indígenas, presidiários e prostitutas.

Temas: religião; videos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 25 de dezembro
Duração: 54 minutos
Distribuição: Americe
Licenciamento: não liberado
Direção: Andréa Velloso
Distribuição: Americe

Transporte Brasil destaca os diversos aspectos 
da atividade transportadora, ressaltando as 
potencialidades do país no setor de turismo. 
O programa mostra reportagens criativas, com 
muita informação e linguagem acessível.

Temas: diversidade cultural; cultura regional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Parceiros: CNT - Sest / Senat

Sinopses por episódio (30 min):

Minas Gerais - no ar em 8 de agosto.
Conheça a história de Ouro Preto, primeira capital 
do Estado, cidade que ainda guarda tesouros da 
época colonial. Na Rodovia Fernão Dias, 
o programa ouve personagens que falam de suas 
vidas nas estradas. Na cidade de Mariana, uma 
aventura no centro da terra, a maior mina 
de ouro aberta ao público.

Pernambuco - no ar em 15 de agosto.
O programa mostra um pouco da cidade, dos rios 
e das pontes. Nessa visita, conheça uma casa de 
detenção restaurada, que abriga o melhor do 
artesanato pernambucano e descubra a magia da 
Oficina Francisco Brennnand, grande ceramista 
da terra. Veja também o trabalho eficiente dos 
guarda-vidas contra ataques de tubarões.

Alagoas - no ar em 22 de agosto.
O programa revela a beleza exuberante de 
Maceió, capital de Alagoas e nos leva a um 
passeio inesquecível na Lagoa de Mundaú. 
Conheça os artesãos da terra, que tecem sua arte 

em plena rua e a cidade onde nasceu o 
Marechal Deodoro da Fonseca, o fundador 
da República.

Distrito Federal - no ar em 29 de agosto.
Conheça a trajetória da construção de Brasília, 
nossa capital, e o Memorial JK, que abriga a 
memória do seu fundador: Juscelino 
Kubitschek. Veja também um roteiro 
arquitetônico pelas obras de Oscar Niemeyer e 
o Clube do Choro, que mantém a tradição de 
um gênero musical até hoje destaque na MPB.

Goiás - no ar em 5 de setembro.
Uma aventura ecológica em pleno centro-oeste 
do Brasil, conhecendo a história de Pirenópolis, 
em Goiás e a mais antiga de suas festas 
populares: a Cavalhada. Em Goiás Velho, 
a casa-museu onde viveu a poetisa 
Cora Coralina.

Rio de Janeiro - no ar em 12 de setembro.
Veja um pouco do Rio Antigo: ruas, praças e 
bairros que falam dos séculos passados. 
Uma visita ao Cristo Redentor, uma das novas 
maravilhas do mundo, e um pouco dos 
preparativos do carnaval do Rio de Janeiro, 
o maior espetáculo da Terra. 

Curitiba - no ar em 19 de setembro.
Neste programa, conheça a cidade que é 
referência nacional e internacional em 
planejamento, transporte e qualidade de vida. 
Descubra alguns dos trinta bosques, parques e 
jardins da capital paranaense. O programa 
visita também o Museu do Automóvel, que 
guarda noventa relíquias bem conservadas, 
além do bairro italiano da Santa Felicidade. 

Bahia - no ar em 26 de setembro.
Uma viagem rumo a Salvador, cidade-memória 
de importantes páginas de nossa História. A 
primeira fortaleza do Brasil e algumas das 365 
igrejas que a Bahia tem. Como não podia faltar, 
o Pelourinho, que reúne o maior acervo 
arquitetônico e colonial do Brasil. E ainda a 

Praia do Forte e o projeto Tamar/Ibama, 
que protege as tartarugas ameaçadas 
de extinção.

Mato Grosso - no ar em 3 de outubro.
O programa mostra a cenografia 
fantástica da Chapada dos Guimarães. 
Descubra a receita do Revirado, prato 
típico da região e acompanhe uma 
autêntica aventura no Pantanal de Mato 
Grosso, percorrendo a Transpantaneira. 

Espírito Santo - no ar em 10 de outubro.
Conheça a cidade de Anchieta, onde o 
Padre José de Anchieta viveu os últimos 
anos de sua vida. Confira as batidas dos 
tambores do Congo, em Barra do Jucú, 
reduto de pescadores. O programa mostra 
ainda como são feitas as panelas de 
barro, onde é preparada a autêntica 
moqueca capixaba.

Ficha técnica
Direção: Nilton Travesso
Roteiro e texto: Marilú Torres
Reportagem: Vanessa Amaral
Produção: Andréa Guariglia
Cinegrafista: Marcelo Vasconcelos
Auxiliar de cinegrafista: Ribamar Borges
Finalização: Multivídeo
Criação e supervisão: 3 A Marketing 
e Produções
Realização: Sest / Senat
Produtora realizadora: Sest / Senat

Presidentes dos Conselhos Regionais 
do Sest / Senat
Minas Gerais: Waldemar Araújo
Pernambuco / Alagoas: Newton Gibson
Distrito Federal e Goiás: José Hélio 
Fernandes
Rio de Janeiro: José Carlos Reis Lavouras
Paraná: Marco Antonio Gulin
Bahia: Antônio Carlos Knittel
Mato Grosso: João Rezende Filho
Espírito Santo: Luiz Wagner Chiepp
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Programa

Programa

Selos

Um Mundo Para Todas as Crianças

 Um Pé de Quê?

       
      

        
        

      
     

       
        

        
     

   

    
   

 
     

  
 

  
  

 

      
     

       
      

    

    
   

 
  

     

    

        
        

        
      

        
        

        
    

       
         
         

       
       

     
        

    

       
       

         
      
         

         
      

 

        
       

         
     

     
       

         
       

       
      

       
         

      
      

 

         
         

      
        

       
       

     

       
       

     
      

       
      

       
     

       

       
      

       
        

         
       

        

       
     

 

        
     

     
      

      
      

    

        
       

       
        

       
      

       
      

 

 
  

    
  

  
  

    
 

      
 

   
    

    
   

   
    

      

      
   

   
    

    

O filme é apresentado pela atriz Vanessa 
Redgrave, embaixadora voluntária da 
Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância. Através de entrevistas exclusivas, 
Um Mundo Para Todas as Crianças realça o 
que a Unicef pode e deve fazer para 
atender às diversas necessidades de 
crianças e adolescentes em todo o mundo. 
O filme também enfoca a extraordinária 
história e o mandato que dá à Unicef a 
autoridade e a capacidade única e 

exclusiva de intervir pelas crianças em 
todos os conflitos e desastres.

Tema: direitos humanos
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 9 de dezembro
Duração: 30 minutos
Parceiro: Unicef
Distribuição: Unicef
Apresentadora: Vanessa Redgrave

Em Um Pé de Quê? 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.
A nova temporada de Um Pé de Quê? começa 
falando de algo que está preocupando a todos 
nós: o aquecimento global. A crise do clima no 
planeta é o tema do primeiro programa e 
também a razão pela qual todas as emissões 
de carbono feitas na produção da série 2007 
serão neutralizadas com o plantio de árvores. 
Isso mesmo! O Um Pé de Quê? é Carbono 
Neutro!

Temas: diversidade cultural; ecologia e 
ecossistemas; história
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2001
Licenciamento: não liberado

Apresentadora: Regina Casé foi uma das 
criadoras do Grupo Asdrúbal Trouxe o 
Trombone. Chegou à TV Globo trabalhando em 
programas de humor e depois em novelas. 
Participou do TV Pirata, Programa Legal, Brasil 
Legal e Muvuca.

Sinopses por episódio (30 min):

Carbono neutro - no ar em 1 de agosto. 
Regina Casé trata de assuntos como 
aquecimento global e efeito estufa, que 
estão na ordem do dia e influenciam 
diretamente a vida do ser humano. O 
programa apresenta alternativas para que 
cada um de nós possa colaborar com o 
Planeta Terra, neutralizando nossas 
emissões de carbono. 

Ipê verde - no ar em 8 de agosto.
Regina Casé busca uma espécie rara de ipê 
- o ipê verde  e conta a história do Vale do 
Paraíba, mostrando como essa região 
sofreu com o desmatamento no período da 
cafeicultura. Iniciativas de reflorestamento, 
desenvolvidas com a ajuda da ONG SOS 
Mata Atlântica, mostram como é possível 
reverter essa situação. 

Pitanga - no ar em 15 de agosto.
Regina Casé vai até a aldeia indígena de 
Bracuhy, em Angra dos Reis, no Rio de 
Janeiro, e desvenda os usos da pitanga, 
essa frutinha da Mata Atlântica que pouca 
gente conhece. O Um Pé de Quê? bota o pé 
na estrada e acompanha o trabalho de 
arqueólogas que investigam a vida de 
indígenas, habitantes da Região dos Lagos 
há milhares de anos, que vivenciaram o 
vigor da Mata Atlântica e provavelmente 
viviam cercados de pitangueiras.
 
Mangaba - no ar em 22 de agosto.
A árvore símbolo do Sergipe é a 

personagem principal deste quarto episódio da 
série, que mostra não só as delícias feitas à 
base de mangaba como também as pessoas 
humildes que tiram da fruta o seu próprio 
sustento. Além disso, Regina Casé revela as 
crenças populares sobre os poderes curativos 
da mangaba. 

Itatiaia - no ar em 29 de agosto.
O quinto programa da temporada conta os 70 
anos de história do Parque Nacional de Itatiaia e 
revela a catalogação de uma nova espécie, a 
Randia itatiaiae, uma das habitantes do parque. 
Regina Casé desvenda as belezas do primeiro 
parque nacional brasileiro e o seu potencial 
turístico e científico. 
 
Jambo - no ar em 5 de setembro.
No sexto episódio, o Solar do Jambeiro, em 
Niterói, é escolhido como cenário para Regina 
Casé falar dos jambeiros. Sob a sombra de um 
jambeiro centenário, histórias e memórias se 
revelam. O Um Pé de Quê? apresenta amores 
adornados com as flores púrpuras e fascinantes 
do jambeiro. 

Umbu - no ar em 12 de setembro.
No sétimo programa, Lampião e Maria Bonita 
são os guias de Regina Casé numa viagem ao 
universo sertanejo. O umbu, a árvore sagrada do 
sertão, é fonte de água e de renda para o povo 
nordestino. As mulheres de Uauá mostram 
como tornar a vida mais doce através do 
fruto do umbuzeiro. 



Fotografe sua Árvore
A promoção Fotografe Sua Árvore, 
do programa Um Pé de Quê?, foi um sucesso. 
Recebemos 230 fotografias de todo o Brasil.

Conheça as três árvores vencedoras, e seus admiradores: 

Em terceiro lugar ficou a árvore 
clicada por Juliana Manfroi, este 
magnífico ipê amarelo. A espécie é 
considerada por muitos como símbolo 
do nosso país. O exemplar escolhido 
por Juliana é de Nova Canaã do Norte, 
no Mato Grosso.

A grande campeã é uma árvore apreciadora de 
temperaturas mais frias e foi fotografada por Mario 

Toews em Curitiba, Paraná. A colorida dupla de 
carvalhos levou o primeiro lugar.  

Este Flamboyant, cujo nome em francês 
significa flamejante, faz jus à fama. 

O exemplar da foto vem de Brasília e foi a 
escolha de Priscilla Vila Real Vieira. Ela 

declara que a árvore é sua favorita. 
Juntas, levaram o segundo lugar.

Parabéns aos vencedores! 
Eles ganharam o kit Um Pé de Quê?, 

com episódios do programa.
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Visgueiro - no ar em 19 de setembro.
O Um Pé de Quê?  viaja até o Recife e apresenta o 
Visgueiro, o rei das matas pernambucanas, a árvore 
que encanta por sua imponência e beleza. Regina 
Casé mostra como os holandeses, e em especial 
Maurício de Nassau, se relacionavam com a 
natureza exuberante dos trópicos, onde o 
Visgueiro reinava absoluto. 

Catolé - no ar em 26 de setembro.
Regina Casé sobe a Serra da Barriga, em Alagoas, 
e revela os segredos do local onde Zumbi dos 
Palmares ergueu o seu quilombo. Os usos do 
catolé, uma das palmeiras abundantes da região - 
e que inclusive deram nome ao Quilombo dos 
Palmares - são exemplos de como as tradições 
negras resistiram ao tempo. 
 
Camélia - no ar em 3 de outubro.
No décimo episódio, Regina Casé mostra o que há 
em comum entre a Princesa Isabel, a estilista 
francesa Coco Chanel e os samurais japoneses: a 

camélia. Um Pé de Quê? revela como a camélia 
já serviu de símbolo para diferentes ideologias ao 
longo da história. Uma visita ao antigo Quilombo 
do Leblon, no Rio de Janeiro, desvenda detalhes 
interessantes sobre o local onde se produziam as 
camélias que enfeitavam as lapelas dos 
abolicionistas brasileiros. 

Melhores momentos - no ar em 10 de outubro.
O programa é uma coletânea dos melhores 
momentos dos episódios da série de 2007 do 
Um Pé de Quê?.

Consultoria:
Harri Lorenzi é engenheiro agrônomo formado 
pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhou 
no Instituto Agronômico do Paraná (Iapar)  
Londrina, durante sete anos, e no Centro de 
Tecnologia Copersucar, Piracicaba, durante 13 
anos, ambos como pesquisador em controle de 
ervas daninhas. Já publicou dezenas de trabalhos 
científicos e livros sobre plantas, como Plantas 
daninhas do Brasil (duas edições), Árvores 
brasileiras (2 volumes), Palmeiras no Brasil e 
Plantas ornamentais no Brasil (2 edições).

Ficha técnica
Direção: Estevão Ciavatta 
Diretor assistente: Lao de Andrade
Roteiro: Estevão Ciavatta, 
Alberto Renault, Pedro Furtado, 
Mariana Dias e Flávia Lins e Silva
Produtor executivo: Nuno Godolphim
Produção: Alice Lutz, Maíra Fernandes 

de Melo, Nadja Donato, 
Wendell Barbosa e Amaro Filho
Figurino: Felipe Veloso e Leo Neves
Maquiador: Ricardo Tavares
Direção de fotografia e câmera: 
Estevão Ciavatta e Roberto Riva 
Edição: Alexandre Saggese
Assistente de edição: Nichole Biancardi
Videografismo: Patrícia Chueke e Phil 
Colorista: Gian Carlo Bellotti
Trilha sonora: Flórida Musica 
(Berna Ceppas e Kassin) 
Música da abertura: 
Arnaldo Antunes e Kassin 
Abertura: Barrão e Fernanda Villa-Lobos 
Narrador: Flávio Bruno
Pesquisa: Ana Carolina Oliveira 
Produtora de finalização: Fernanda Oliveira
Som direto: Diogo Corrêa e PH Silva
Produtora realizadora: Pindorama Filmes

Canal Futura
Coordenação de programa: 
Martha Ferraris
Produtoras assistentes: Luciana Souza 
e Renata Lima
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Diário do Nordeste (CE) 02/12

   
   

      

        
        

       
    

      
       

       
       

       
      

        
        

       
 

      
      

       
       

      
    

         
       

       
      

  

       
      
       

        
     

     
      

       
     

       
     

       
       

      
     

       
       

      
     

      
         

       
       

      

        
         

        
          

       
          

       
      

       
       

       
       

        
       

        
      

       
       

     
        

       

       
        

        
       

      
         

    

      
       

        
        

          
        

         
      

      
       

     
         

        
       

     
     

         
      

      
      

       
        
       

       
      

     
   
      

     
       

  

    
       
    

    
    

      
    

      
      

      
       

    
       
    

     
     

     
       

     
    

      
    

       
     

      
 

      
       

      
        

      
      

      
    
      

     
     

   

      
       

      
    



  
     
         

      

        

      
     

      
     

      
        

  

        
        

        
      

      
      

          
       

       
    

   
        

   

     159
Número

desta
página

ANUÁRIO DE PROGRAMAÇÃO CANAL FUTURA 2007

       
             

        
        

        
       
      
   

       
         

         
        

        
        

        
    

 
       

         
        

        

         
        

        
        

        
      

  

        
       

        
   

      
      

       
        

     
       
       

       
      

       
     

 
   

    
   
    
      
   

     

    
    
     

  
     
     
  

    
     

   
    

    
   
    

     
  
    
    

      
   

 
   

 
    

  
     

  
   

   
   

  
   

   

    

Produção: uma questão 
de planejamento e logística

Vanessa Jardim, produtora executiva do Canal Futura

Sempre que me perguntam o que é fazer 
“produção de TV” explico que além de ser 
uma função de planejamento  prevendo e 
contratando toda a infra estrutura 
necessária para a realização do programa, 
pensando sempre no que poderá dar errado 
para de antemão prever uma solução , 
“produção de TV” é uma questão de 
logística.

Planejar uma gravação de externa ou de 
estúdio ou até mesmo uma produção 
terceirizada  como é o modelo utilizado no 
Canal Futura  requer parar e montar a 
logística mais adequada para a realização de 
cada produção.

No Canal Futura, a logística é 
imprescindível, uma vez que terceirizamos a 
maior parte de nossos programas e é 
necessário pensar de que forma faremos a 
distribuição dos programas nas carteiras dos 
coordenadores responsáveis, passando pela 
análise e decisão de quando será a estréia de 
cada série, até chegarmos no momento onde 
a equipe interna prepara o desenho de 
produção, planejando de que forma cada 
série será realizada.

Se formos “desenhar” um programa como a 
série intitulada Umas Palavras, não temos 
como deixar de fora as efemérides literárias 
que ocorrem ao longo do ano, onde podemos 
aproveitar a oportunidade de entrevistar 
grandes escritores convidados para esses 
eventos. Já quando vamos planejar uma 
série como Afinando a Língua, temos que 
iniciar uma contratação interna (negociador 
de direitos, consultor e roteirista) antes de 
contratarmos a produtora. Como cada 
programa é temático e depende de clipes 
musicais para a partir daí desenvolver o 
tema do episódio, essas contratações feitas 
com a antecedência necessária são 
fundamentais para que a produtora, ao ser 
contratada, não pare sua produção por um 
entrave com as editoras, gravadoras e 
intérpretes envolvidos para a devida 
liberação dos direitos autorais da obra. 
Além do fato de que tanto o consultor como 
o roteista dependem dessas liberações e ao 
mesmo tempo são eles que podem oferecer 
outras opções caso a negociação se 
iniviabilize.

Nesse ano de 2007, ousamos ao propor e 
realizar a série infantil Teca na TV. O formato 
do programa é todo modular, com produção de 
quadros de 1 a 3 minutos, que durante a edição 
são montados de formas diferentes, mas tendo 
que manter a temática e o tempo exato que o 
programa precisa para ser exibido. Para essa 
série, contratamos uma equipe de sete 
roteiristas e uma produtora, somente para a 
parte de dramaturgia (205 quadros), além de 
uma produtora para os demais quadros (90), 
duas ONGs em sistema de co produção (25 
quadros  Abracadabra com a ONG Casa de 
Animação Sabará e mais 30 quadros Bagunça 
na cozinha com o Instituto Maniva) e a 
contratação de um diretor/editor para a 
realização de 60 quadros que “beberam” de 
nosso arquivo de imagem e foram finalizados 
internamente. O núcleo de Interprogramas 
produziu 18 quadros de um minuto, dentro do 
No tom, em parceria com a OSB. 

Para pensar esse programa com esse novo 
formato, a equipe artística e de conteúdo do 
Canal se debruçou por seis meses na elaboração 
do projeto. Depois, a produção chegou junto 
para montarmos toda essa logística necessária 
para garantir a estréia da série no mês de 
outubro: o mês das crianças!

Temos também as ações presencias que 
demandam muita logística. Só em 2007 foram 
quatro feiras literárias: a Flip, em Paraty, a 
Jornada Literária de Passo Fundo, a Bienal do 
Livro do Rio de Janeiro e o Fórum das Letras 
de Ouro Preto. Em cada uma dessas feiras, 
firmamos uma parceria com a TV Globo para a 
montagem de um stand institucional com 
totens interativos que exibiam os conteúdos 
literários das duas emissoras; gravação de cinco 
mesas redondas pré escolhidas pelas equipes do 
Futura e da TV Globo  que foram editadas 
compondo a série Aberto ao Público, exibida no 
Canal Futura e disponibilizada para as TVs 
universitárias que se interessaram em 
reproduzí la; produção de matérias jornalístas 
e produção de dois programas por feira da série 
Sala de Notícias Entrevista, exibido pelo 
Futura e com apresentação da jornalista 
Helena Lara Resende. O programa aproveitou 
a presença de convidados especiais nos eventos, 
além das locações das cidades onde as feiras 
foram montadas, dando um frescor à série. 

Para essa ação, a produção foi dividida 
de forma que cada produtor assistente 
ficasse responsável por uma feira, 
assessorando o coordenador 
responsável, uma vez que além de 
locais diferentes, elas aconteceram em 
épocas distintas ao longo do ano, com 
especificidades bem definidas.

Também produzimos uma grande 
ação, na comemoração dos 10 anos do 
Canal Futura, organizando um 
seminário internacional com a 
presença de aproximadamente 200 
pessoas por dia, entre paletrantres e 
mediadores nacionais e internacionais, 
além de uma platéia convidada. O 
evento contou com a presença de 
representantes de vinte ONGs de todo 
o país, que trabalham com a temática 
Comunicação para transformação social. 
O seminário teve duração de dois dias, 
na cidade de São Paulo.

Para esse evento, a produção 
trabalhou por cinco meses, entre 
contratações da curadoria, visitas e 
escolha do local, locação de todo o 
equipamento de áudio e vídeo, 
tradução simultânea, contratação de 
buffet com variações de coquetel de 
abertura e encerramento, pequenos 
lanches e almoço, além de toda a 
logística de hospedagem e de 
transporte áereo e terrestre para os 
translados necessários.

Enfim, eu poderia ficar listando vários 
exemplos de como é importante e por 
que não dizer fundamental a logística 
no dia a dia de quem faz ou de quem 
pretende fazer produção de TV. E 
especialmente no Canal Futura, com a 
terceirização do seu produto final: a 
programação. Sem um planejamento 
contemplando toda a logística de cada 
produção, ficaria quase que impossível 
cumprir com as estréias previstas, 
garantindo o orçamento destinado.

E assim como “estratégica não tem 
lógica se a missão não faz sentido”, 
produção não faz sentido e nem 
funciona sem planejamento e logística.
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Programa Umas Palavras

Umas Palavras está no ar desde abril de 2001. Ao 
longo desse tempo, tem apresentado entrevistas 
com os maiores expoentes da cultura nacional e 
internacional. Os convidados têm em comum o fato 
de usarem a palavra como forma privilegiada de 
expressão: são compositores, dramaturgos, poetas, 
romancistas e cronistas, entre outros.

Temas: língua, literatura e linguagem; 
personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2001
Licenciamento: liberado
Parceiros: Soico TV (Moçambique), na produção 
de três programas

Apresentadora: Bia Corrêa do Lago é carioca e 
psicanalista de formação. Filha do escritor Rubem 
Fonseca, ela cresceu entre livros e escritores. 
Dirige uma editora de livros de arte, é autora de 
diversos livros de fotografia brasileira do século 
XIX e de vários textos sobre o pintor holandês 
Frans Post, que pintou o nordeste brasileiro no 
século XVII.

Sinopses por episódio (26 min):

Nelson Saúte - no ar em 1 de junho.
Nelson Saúte nasceu em Maputo, Moçambique, 
em 1967. Formado pela Universidade de Lisboa, 
ele trabalhou como jornalista em rádios, jornais e 
revistas. Publicou livros de contos, de poesia, de 
entrevistas e um romance. Em 2006, teve publicado 
no Brasil o livro infanto-juvenil O homem que não 
podia olhar para trás. No programa, Nelson fala 
sobre sua trajetória profissional, a literatura 
moçambicana e a importância do português como 
língua de união entre os moçambicanos de 
diferentes etnias.

João Paulo Borges Coelho - no ar em 8 de junho.
Nascido em 1955, no Porto, em Portugal. Mas 
naturalizou-se moçambicano. João Paulo é 
professor de História Contemporânea de 
Moçambique na Universidade Eduardo Modlane, 
em Maputo. Fez mestrado em Lisboa e doutorado 
em Londres. Em 2003, publicou seu primeiro 
romance. Desde então já são cinco livros de ficção, 
que abordam, de alguma forma, a história recente 
de Moçambique, permeada por guerras pela 
independência e guerras pós-coloniais que 
abalaram o país.

Paulina Chiziane - no ar em 15 de junho.
Paulina Chiziane nasceu em 1955, na 
Província de Gaza, ao sul de Moçambique. Ela 
escreveu quatro livros de ficção e é 
considerada a primeira escritora de prosa em 
seu país. Seus livros foram traduzidos para 
diversas línguas, entre elas espanhol, alemão, 
italiano e francês. Paulina escreve sobre 
mulheres e seus problemas de emancipação 
numa África machista e permeada de fortes 
tradições religiosas e culturais. Seu livro 
Niketche, uma história de poligamia, foi 
publicado no Brasil.

Eucanaã Ferraz - no ar em 22 de junho.
Eucanaã Ferraz nasceu no Rio de Janeiro, em 
1961. É um poeta premiado - tem quatro 
livros publicados - e professor de literatura na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Eucanaã escreveu três livros sobre Vinicius 
de Moraes e duas antologias da obra de 
Caetano Veloso: O mundo não é chato, com 
ensaios e artigos publicados na imprensa, e 
Letra só, com as todas as letras de músicas 
do compositor.

Ivana Arruda Leite - no ar em 29 de junho.
A escritora nasceu em Araçatuba, em São 
Paulo, em 1951. Só começou a publicar aos 
46 anos. Participou de diversas antologias e 
seus quatro livros foram muito bem acolhidos 
pela crítica. Ivana acabou por se identificar 
com a nova geração de escritores 
paulistanos. Com uma escrita seca e cômica, 
a autora aborda o universo feminino e suas 
questões mais corriqueiras. No programa, 
Ivana fala sobre as dificuldades que um 
escritor enfrenta no Brasil.

Edgard Telles Ribeiro - no ar em 6 de julho.
Edgard Telles Ribeiro é um diplomata carioca 
e autor de oito livros de ficção. O primeiro, 
publicado em 1991, foi traduzido com muito 
sucesso para o inglês, alemão e holandês. 
Autor de um livro sobre diplomacia cultural, 
Edgard fala sobre sua trajetória como escritor 
de ficção e a importância da agenda cultural 
nas embaixadas brasileiras espalhadas 
pelo mundo.

Lucila Soares - no ar em 13 de julho.
A carioca Lucila Soares é jornalista 
cultural. Nascida em 1958, é neta do 
famoso livreiro e editor José Olimpyo, o 
que a fez escrever sobre o período 
áureo da editora. Durante mais de 20 
anos, a editora foi a responsável por 
mais de 70% dos livros publicados no 
Brasil e tinha entre seus autores os 
maiores nomes da literatura brasileira, 
como Rachel de Queiroz, José Lins do 
Rego e Graciliano Ramos. No programa, 
Lucila conta saborosas histórias das 
letras na capital do Brasil em meados 
do século XX.

Jorge Mautner - no ar em 20 de julho.
Começou a escrever aos 15 anos. Aos 
21, publicou seu primeiro livro, Deus da 
chuva e da morte, recebido com 
entusiasmo pela crítica e vencedor do 
prêmio Jabuti. Escreveu mais três 
livros e, em 1968, exilou-se nos 
Estados Unidos. Em 1969, conheceu 
Gilberto Gil e Caetano Veloso, cedeu 
letras de música e fez um filme ainda 
inédito. De volta ao Brasil, em 1970, 
publicou mais oito livros, sendo o 
último Filho do Holocausto, de 2006. 
Investiu na carreira de músico, gravou 
13 álbuns e o penúltimo, Eu não peço 
desculpas, com Caetano Veloso, 
ganhou o Grammy.

Claudia Roquette Pinto - no ar 
em 27 de julho.
Claudia Roquette Pinto nasceu no Rio 
de Janeiro, em 1963. Formada em 
Letras pela Puc-Rio, é autora de cinco 
livros de poesia. O primeiro, Dias 
gagos, foi publicado em 1991 e o 
último, Margem de manobra, em 2005. 
Em 2001, ganhou o prêmio Jabuti pelo 
livro Corola. No programa, ela fala 
sobre o início da carreira, a inspiração, 
o preconceito sobre o tema do feminino 
em obras de autoras e questões 
relativas ao fazer poético.

Luiz Ruffato - no ar em 3 de agosto.
Luiz Ruffato é ganhador de diversos 
prêmios e mergulha na fascinante 
tarefa de retratar o universo dos 
trabalhadores que construíram nosso 
país. O escritor mineiro radicado em 
São Paulo já lançou os três primeiros 
volumes de sua pretendida pentalogia 
Inferno provisório. São eles Mamma, 
son tanto felice, O mundo inimigo e 
Vista parcial da noite. Também publicou 
dois livros de contos, um de poesia e 
um romance. Na entrevista, ele fala do 
seu trabalho literário, da infância pobre 
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e das dificuldades para se firmar como um dos 
mais respeitados autores contemporâneos.

Mario Vargas Llosa - no ar em 10 de agosto.
Mario Vargas Llosa é jornalista, dramaturgo, 
ensaísta e crítico literário, além de escritor 
consagrado internacionalmente. Nascido no Peru, 
em 1936, mudou-se para Paris nos anos 60. Com 
uma vasta produção literária, que inclui peças 
teatrais, ensaios e memórias, Vargas Llosa publicou 
romances como Pantaleão e as visitadoras, 
A guerra do fim do mundo, Cartas a um jovem 
escritor e Travessuras de uma menina má. Em 
1990, candidatou-se à Presidência do Peru, 
perdendo a eleição para Alberto Fujimori. 
O autor vive entre Londres, Paris, Madrid e Lima.

César Aira - no ar em 17 de agosto.
César Aira nasceu na Argentina, em 1949. 
É tradutor, novelista, dramaturgo e ensaísta. 
Aira é um dos escritores mais prolíficos das letras 
argentinas, tendo publicado mais de trinta livros, 
muitos deles na França, Inglaterra, Itália, Espanha, 
México e Venezuela. No Brasil, foram publicados 
um livro de crônicas e três romances, entre eles 
Um acontecimento na vida do pintor viajante 
e As noites de flores.

Guillermo Arriaga - no ar em 24 de agosto.
Guillermo Arriaga nasceu em 1958, na Cidade do 
México. É romancista, além de produtor, diretor e 
roteirista de cinema. Escreveu um livro de contos 
e três romances. O búfalo da noite e Um doce 
aroma de morte foram publicados no Brasil. 
Guillermo foi roteirista dos filmes Amores brutos, 
21 gramas e Babel, pelo qual concorreu ao Oscar 
de melhor roteiro original, em 2007. Em 2005, 
ganhou o prêmio de melhor roteiro em Cannes 
pelo filme Três enterros.

Ficha técnica
Roteiro e edição de texto: Bia Corrêa do Lago
Direção: Roger Nascimento e Silva
Produção executiva: Tânia Leite Haddad
Direção de fotografia: Dimitri Martinovich
Câmeras: Luiz Cambuí e Gustavo Mattos
Edição: Abfilmes
Áudio: Júlio Mauro
Figurino: Domingos de Alcântara
Maquiagem: Edna Soares
Produtora realizadora: Capivara

Canal Futura
Produtoras assistentes: Renata Gazé e Joana Levy
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia 
e Leonardo Machado
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

A Notícia (SC) 03/08

Oeste Notícias (SP) 26/01
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Programa Uns por Todos   

Uns por Todos (Trade Talking) é uma série de 
cinco filmes, com cinco minutos cada um, 
produzida para conscientizar as pessoas sobre 
as negociações da Organização Mundial do 
Comércio (OMC).

Tema: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado

Sinopses por episódio (5 min):
 
Indonésia - no ar em 27 de janeiro.
Desde a crise econômica de 1998 no Sudeste 
Asiático, os pescadores da Indonésia perderam 
muitos subsídios que auxiliam a indústria, 
incluindo subsídios de combustível. Os barcos de 
pesca não suportam mais viajar para muito longe 
e por essa razão, amontoados na costa, 
rapidamente esvaziam a população de peixes 
nesta área. Para aumentar o problema, os países 
mais ricos, como Japão e Taiwan, têm acesso à 
costa e mercados da Indonésia, além de estarem 
autorizados a pagar somente 5% da tarifa de 
importação. Se a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) continuar a apoiar os países 
ricos desta forma, os pescadores locais, como 
Yadi Mulyadi, não serão capazes de competir.
 
Índia - no ar em 3 de fevereiro.
Begum e sua irmã cuidam de quatro búfalos cujo 
leite fornece uma renda fixa e confiável. Após 

formarem uma fábrica de laticínios de sucesso 
na Índia, há dois anos, as irmãs alcançaram 
uma melhor condição de vida. Begum 
consegue sustentar sua grande família, 
construir uma casa e comprar terras. 
Entretanto, a União Européia gasta 15 bilhões 
de euros por ano auxiliando seus fazendeiros 
com subsídios. Nas negociações 
internacionais, a União Européia e os Estados 
Unidos insistem para que a Índia abra seus 
mercados de forma que permita que eles 
joguem seu leite subsidiado e barato. Se isso 
acontecer, os fazendeiros como Begum não 
serão capazes de competir e perderão sua 
renda. A indústria nacional de laticínios da 
Índia pode desmoronar.

Zâmbia - no ar em 10 de fevereiro.
Na cidade de Kafue, Zâmbia, a principal fonte 
de empregos e indústria era, até recentemente, 
as fábricas têxteis. Mas depois da Zâmbia ter 
sido forçada a abrir seus mercados para 
competição externa, no início dos anos 90, 
as fábricas não podem mais competir com a 
grande quantidade de roupas baratas e 
importadas. Ruth Nyanga, como a maioria das 
pessoas em Kafue, está desempregada e luta 
para pagar suas contas e educar seus filhos. 
A Zâmbia não fornece meios para crescer, 
desenvolver e fortalecer suas próprias 
indústrias e como resultado perdeu seus 
produtos importados. Há um grande 
desemprego no país. A pobreza e o crime 
estão em crescimento.

Filipinas - no ar em 17 de fevereiro.
Ka Tolits é um fazendeiro da Nueva Ecija, nas 
Filipinas. Ele incentiva os colegas fazendeiros a 
tentar convencer seus governantes a resistirem 
à péssima negociação na reunião da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), em 
julho. A OMC quer que as Filipinas abram seus 
mercados de arroz para os produtos 

estrangeiros baratos. Se isso acontecer, os 
fazendeiros locais serão expulsos da divisão 
de mercado do seu próprio país, a 
agricultura nas Filipinas declinará e o país 
será forçado a recorrer às importações de 
outros países. Os dois milhões de 
fazendeiros filipinos que cultivam arroz e 
sustentam suas famílias perderão seu 
sustento. As safras de arroz das Filipinas 
serão desperdiçadas.

Brasil - no ar em 24 de fevereiro.
Fátima adquiriu HIV a partir de uma 
transfusão de sangue e deve seguir uma 
medicação rígida para se proteger e 
proteger o filho que ainda está por nascer. 
O Brasil atualmente financia seu bem-
conceituado programa contra a Aids, 
o que significa que Fátima pode receber 
o tratamento de saúde que ela precisa. 
Entretanto, a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) está apoiando as empresas 
farmacêuticas do mundo - principalmente 
dos Estados Unidos e União Européia - para 
pressionar o Brasil a comprar seus caros 
remédios patenteados. Se isso for acordado 
na reunião da OMC em julho, o futuro da 
saúde da população do Brasil estará em 
perigo. Os exames médicos de Fátima 
mostram que ela e o bebê estão bem. 
Entretanto, se ela for cobrada, não poderá 
pagar pelo tratamento e, por conseqüência, 
sua gravidez não resistirá.

Ficha técnica
Produção: Di Tatham
Direção: Richard Steed
Direção de fotografia: Frank Battersby
Direção musical: Rusty Bradshaw
Edição: Weston Owens e Jan Langford
Produtora realizadora: TVE UK 
(Television Trust for the Environment)

Programa Xpress

Do Brasil ao México, via Jamaica. O documentário 
leva o espectador em uma viajem pela América 
Latina, em que jovens adultos têm a oportunidade 
de se expressar de forma genuína sobre tópicos 
associados ao sexo. Do HIV à homofobia, uma 
ampla variedade de temas é discutida com muita 
paixão por esses indivíduos, que desejam partilhar 
seus pontos de vista para que seus colegas 
aprendam com suas experiências. O filme 
apresenta entrevistas com personalidades como 
MVBill, Cecile e Ilana Sod.

Temas: vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar em 1 de dezembro
Duração: 60 minutos
Licenciamento: não liberado
Distribuição: MTV
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Programa

Selo

  Zé do Brasil

         
       

      
      

 

   
   

 
  

    
 

       
        

      
      

       
        

       
      

        
         
        

        
      

       
       

      
 

       
         

        

       
        

      
     

      
       

       
    

       
        

       
        

      
       
       

  

       
        
       
        

       
       

        
      

       
       

        
       

     
      

     
        

  

       
         

       
      

      
      

         
      

      
      

       
       

       
      

      
     

       
 

       
       

       
      

        
     

     
       
       

     
      

     
        

       
      

         
       
      

        
       

      
   

 
  

  
    
   
     

    
    

        
        

        
        

        
        
       

        
      
     

    

   
   

 
     

  
  

 

Zé do Brasil é uma série de 12 programas que 
conta um pouco da história e da cultura brasileira 
através de pessoas que têm em comum o nome 
José. O programa mostra Zés anônimos 
espalhados pelo país ou personalidades de 
grande importância para a cultura brasileira. Na 
música, na literatura, no teatro ou no futebol, nas 
grandes cidades ou no interior, são Josés de 
todos os rostos, sotaques, ocupações e classes 
sociais. Em cada Zé o espectador descobre um 
pedaço diferente do Brasil. 

Temas: identidade cultural; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Licenciamento: não liberado
Parceiros: Giros e CNN

Apresentador: 
José Celso Martinez Corrêa é um dos maiores 
nomes do teatro brasileiro contemporâneo. Zé 
Celso confunde-se com o teatro que criou com 
sede no bairro do Bixiga, em São Paulo. Nascido 
em Araraquara, há 70 anos, o diretor foi aluno da 
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 
onde fundou com Renato Borghi e Amir Haddad o 
Teatro Oficina, em 1958. Em atividade há meio 
século, o Teatro Oficina é a mais antiga 
companhia em funcionamento no país. Por lá 
passaram grandes nomes das artes dramáticas 
brasileiras, como Célia Helena, Etty Fraser, Beth 
Coelho, Beatriz Segall, Renato Borghi, Othon 
Bastos e Eugênio Kusnet. O grupo acumula 
prêmios como Shell, APCA e prêmio 
Bravo Prime de Cultura.

Sinopses por episódio (entre 25 e 27 min):

Zé da Lona - no ar em 26 de novembro.
No Rio Grande do Sul, o itinerante Circo-Teatro 
Bebé tem como protagonista José Ricardo, o 
palhaço Bebé, que com sua família percorre 
diversas cidades do sul do país. Em São Paulo, a 
trajetória do diretor Zé Celso e do Teatro Oficina. 
No Rio de Janeiro, José Carlos, o Tico, do Grupo 
Social Crescer e Viver, é um jovem artista de 
circo que sonha em se tornar um grande artista. 
Como importante representante do 
teatro nacional, o ator Paulo José. 
Pílulas: Palhaço Polydoro e José Vicente.

Zé de Lá - no ar em 3 de dezembro.
Joseph e Giuseppe também são Josés. 
Joseph Ganem é um libanês que veio jovem 
para o Brasil. Com a família, ele administra 
uma loja no Saara, reduto da cultura árabe 
no Rio de Janeiro.  Com o italiano Giuseppe 
Arno, conheça um pouco da cultura de seu 
país, num almoço tipicamente italiano. José 
Macia é descendente de espanhóis e ficou 
conhecido no Brasil como “Pepe”, o “Canhão 
da Vila”, jogador do Santos Futebol Clube, ao 
lado de Pelé. José Yamashiro, descendente 
de japoneses que chegou ao Brasil no início 
do século XX, é lembrado por sua filha 
Denise Yamashiro. José se tornou referência 
no universo do jornalismo econômico 
e nos estudos da cultura japonesa. 
Pílulas: Imigração japonesa e Joseph Luyten, 
estudioso de cordel.

Zé da Letra - no ar em 10 de dezembro.
Em um amigável encontro, o bibliófilo e 
acadêmico José Mindlin e o crítico e poeta 
José Castello conversam sobre a mútua 
paixão pela leitura, sua formação literária e 
os Josés que fazem parte da literatura 
nacional. Lucila Soares, neta do livreiro e 
editor José Olimpyo, fala sobre a vida e a 
obra de seu avô o pioneirismo de seu 
trabalho. O poeta José Almino, presidente 
da FCRB (Fundação Casa de Rui Barbosa), 
apresenta alguns de seus poemas e reflete 
sobre o fazer poético.
Pílulas: José Lins do Rego, José Olimpyo, 
José de Alencar e Biblioteca Mindlin

Zé das Couves - no ar em 17 de dezembro.
O cantor Zezé di Camargo fala sobre as 
lembranças de sua infância de matuto no 
interior do Brasil, as contradições entre a 
vida no campo e na metrópole, e sua 
trajetória de músico e compositor. Marisa 
Lajolo, historiadora da Unicamp, fala sobre 
a obra e a importância do escritor José 
Monteiro Lobato, criador do personagem 
Zé Brasil. O “Jeca Tatu” Mazzaropi aparece 
como ícone da cultura caipira no filme 
baseado no livro “Jeca Tatu”, 
de Monteiro Lobato.
Pílulas: Monteiro Lobato e Mazaroppi. 

Zé da Tela - no ar em 24 de dezembro.
O crítico José Carlos Avellar fala sobre uma 
parte da história do cinema brasileiro, 
passando pela chanchada até o cinema de 
periferia, e sobre os vários “Zés” que fazem 
parte dessa história (atores, diretores, 
fotógrafos). Conheça o trabalho do cartazista 
José Benício e sua produção artística da 
época da pornochanchada. José Mojica 
Marins, o Zé do Caixão, entra em cena 
falando sobre a sua maneira de fazer filmes 
no Brasil. E para mostrar o que vem sendo 
feito nas periferias das grandes cidades, o 
grupo Kinoforum, de São Paulo, e o trabalho 
do jovem José Clenildo.
Pílulas: José Lewgoy e Zé Trindade.

Zé do Samba - no ar em 31 de dezembro.
Em uma roda de samba formada pelos 
músicos Zé Luis do Império, Zé Katimba, 
Zeca da Cuíca, Zé da Sanfona e Zé da Velha, 
mediada pelo jornalista e pesquisador Luis 
Fernando Viana, eles conversam sobre 
samba, contam suas histórias e falam dos 
importantes Zés do samba. Em um papo 
com Zé Luis do Império, ele fala sobre sua 
vida de compositor e integrante da Velha 
Guarda. Zé Luis se apresenta com a Velha 
Guarda do Império e, no Bar Sacrilégio, 
Zé da Velha se apresenta com o parceiro 
Silvério Pontes e banda. Zé Renato, 
violonista e compositor, fala de sua 
carreira e do CD que gravou com as 
músicas de Zé Keti. 
Pílulas: Zé da Zilda e Zé Keti.

Zé das Preces - no ar 
em 7 de janeiro de 2008.
No dia 1º de maio é celebrado o dia de 
São José Operário. Neste dia, acontece uma 
grande festa em sua homenagem na Igreja 
de São José Operário, na Ilha do Governador, 
no RJ. O Quilombo São José, em Santa 
Isabel do Rio Preto, é uma comunidade 
descendente de escravos que preserva suas 
origens religiosas afro-brasileiras, como a 
umbanda. E uma das maiores manifestações 
culturais da comunidade é o jongo. 
O Quilombo também tem como santo 
protetor São José Operário. Em Duas Barras, 
no RJ, Martinho da Vila fala do sincretismo 
brasileiro e da colonização católica no Brasil. 
Na cidade, conhecemos um grupo de 
senhores, representado por Seu Zé Gabriel, 
que mantém a tradição da Folia de Reis.
Pílulas: São José, José de Anchieta 
e Zé Pelintra.
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Zé das Oito - no ar em 14 de janeiro de 2008.
Para falar da história da TV brasileira, conversamos 
com o diretor José Carlos Manga e seu envolvimento 
com as antigas TV Rio, Excelsior e seu trabalho na 
TV Globo. Os atores José Mayer e Paulo José e a 
atriz Zezé Polessa, separadamente, falam de sua 
relação com a televisão, os papéis que interpretaram 
e os programas em que trabalharam. Alguns 
personagens “Zés” que marcaram a TV brasileira são 
lembrados, como o Zé do Burro, vivido por José 
Mayer e o Zeca Diabo, de Lima Duarte.
Pílulas: Zé do Burro e começo da TV.

Zé da Bola - no ar em 21 de janeiro de 2008.
Um torcedor fanático, conhecido como o mais chato 
do mundo, também é personagem do programa: ele 
é Zé do Rádio, conhecido por sua dedicação ao seu 
time, o Sport Recife. Em Santo Antônio da Platina, no 
Paraná, conheça os radialistas José Maria Alves e 
José Fernando, torcedores do extinto time da 
Platinense. O radialista José Carlos Araújo e o 
técnico de futebol Zé Mario conversam sobre futebol 
brasileiro durante uma partida de futebol de botão. O 
ex-jogador do Corinthians Zé Maria, o “Super Zé”, 
que fez parte da seleção brasileira de 1974, fala de 
seu trabalho social com futebol na Febem e de sua 
história no Corinthians. Da nova geração, o jogador 
Zé Roberto, que se consagrou como ídolo jogando 
em times europeus e na seleção brasileira.
Pílulas: Canhoteiro e Zezé Moreira.

Zé das Tintas - no ar em 28 de janeiro de 2008.
O pintor autodidata José Jaime, o Geléia da Rocinha, 
apresenta seu trabalho pop em seu ateliê, discutindo 
o valor da arte e a importância do meio ambiente em 
sua obra. O grafiteiro paulista José Paulo, mais 
conhecido como Crespo, com suas pinturas públicas 
e telas, vem descobrindo um caminho próprio dentro 

da arte do grafite em São Paulo. O artista 
plástico José Bechara, em seu ateliê, fala de 
sua obra e do cenário atual da arte 
contemporânea brasileira.
Pílula: Profeta Gentileza.

Zé das Picadas - no ar 
em 4 de fevereiro de 2008.
Na boleia de um caminhão, um Zé motorista 
fala sobre sua vida de caminhoneiro, as 
dificuldades da profissão e as cidades 
percorridas pela Rodovia Fernão Dias, que 
tiveram origem nas rotas abertas pelas 
expedições dos Bandeirantes. No sul do país, 
um acampamento dos tropeiros e a 
reconstituição de uma “tropeada”, percorrendo 
um trecho das rotas de comércio que ligaram 
o sul do país a São Paulo, abriram estradas e 
formaram cidades. No Museu dos Tropeiros, 
a historiadora Lea Cardoso fala sobre as rotas, 
os costumes, as práticas e a cultura dos 
tropeiros e o povoamento do sul do país. Em 
Zé Doca, única cidade do Brasil chamada Zé, 
o morador Zé Romão conta a história de 
fundação da cidade no sertão do Maranhão.
Pílulas: José Dias Paes, José Joaquim Freire 
e Barão do Rio Branco.

Zé da Festa - no ar 
em 11 de fevereiro de 2008.
Em Itaguari, interior de Goiás, cidade com um 
enorme número de moradores de nome José, 
o programa mostra os preparativos para a 
Festa dos Zés, que acontece há quatro anos 
e envolve grande parte da comunidade 
nos festejos.
Pílulas: Zé Pereira e Zé Alfaiate.

Ficha técnica
Apresentação: Zé Celso Martinez
Direção: Belisario Franca 
Roteiro: Nayse Lopes  
Edição: Adriana Borges e Brauner Machado
Direção de fotografia: Thiago Lima (externa) 
e Beto Campos (estúdio)
Cam mate: Alexandre Cuba
Pesquisa e asistente de direção: 
Guilherme Fernández
Coordenação de produção: Cláudia Lima
Produção: Paula Gago
Cenário: Cenografia.Net
Figurino: Luciana Cardoso 
e Domingos Alcântara
Som direto: Jéferson Campos
Som direto externa: Pedro Farias, Ivanildo 
Jorge da Silva e Diogo Fonseca
Videografismo e abertura: Rogério Costa 
Trilha sonora ou original: João Pellegrino 
e Leo Fernandes
Produtora realizadora: Giros

Canal Futura
Coordenação de programa: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Marcela Cairo 
e Maria Cecília Moutinho 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

A 2ª edição do Prêmio Cultura Viva, idealizado 
pelo Ministério da Cultura (MinC) com patrocínio 
da Petrobras, apoio do Canal Futura e 
coordenação técnica do Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária (Cenpec), produziu uma série de seis 
interprogramas. 

Essas peças audiovisuais, de até 2 minutos cada, 
foram veiculadas nos intervalos da programação 
do Canal Futura, no evento Teia/2007 e em 
eventos do Prêmio. 

Para o desenvolvimento deste projeto, que 
aborda o tema da 2ª edição do Prêmio, Cultura, 
Educação e Comunidade, foram selecionados seis 
Pontos de Cultura que atuam na área do 
audiovisual: Amanda  Associação Mundo 
Animado das Artes (CE), Espelho da 

Prêmio Cultura Viva: a união faz a programação

Comunidade  TV Ovo (RS), Instituto Marlin 
Azul (ES), Opção Brasil (SP), Paraiwa 
Coletivo de Assessoria e Comunicação (PB) e 
Vídeo nas Aldeias (PE).

O primeiro encontro aconteceu no Rio de 
Janeiro, na sede do Canal Futura, nos dias 9 
e 10 de agosto, e contou com a presença de 
representantes dos seis Pontos de Cultura; do 
secretário de Programas e Projetos Culturais 
do MinC, Célio Turino; da gerente de 
desenvolvimento institucional do Canal 
Futura, Mônica Dias Pinto; do supervisor 
artístico do Canal Futura, João Alegria, e da 
coordenadora de Educação e Cultura do 
Cenpec, Ana Regina Carrara, entre outros.

Foi um momento de reflexão e 
desenvolvimento do tema, iniciado sob a 

orientação do historiador Paulo César 
Garcez Marins, que promoveu um debate 
sobre o assunto. Cada representante dos 
Pontos de Cultura ficou com a missão de 
desenvolver o roteiro de seu 
interprograma com sua equipe. 
O processo foi acompanhado à distância 
por todos os envolvidos.

No dia 21 de setembro, foi realizado o 
segundo encontro, também na sede do 
Canal Futura, para apresentar, discutir e 
finalizar os roteiros elaborados por cada 
Ponto de Cultura. Os interprogramas 
apresentam temas comuns como 
protagonismo da comunidade, 
apropriação dos espaços públicos, 
mobilização da comunidade, recuperação 
e divulgação da memória cultural. 

Equipe Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
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Interprograma Alimente-se Bem

A área de interprogramas do Canal 
Futura tem a responsabilidade de 
produzir peças de até cinco minutos de 
duração, em média, abordando temas 
variados que podem atender a 
diferentes interesses de público e faixas 
horárias. Com linguagem dinâmica, 
lúdica e instigante, os interprogramas 
ocupam os intervalos de programação 
sempre trazendo informação útil e 
relevante para o telespectador.

I N T E R P R O G R A M A S
De nutrição à ecologia, passando por música e 
identidade cultural, os interprogramas do Futura 
são marca registrada de nossa programação, 
seja pelo interesse que despertam no público ou 
pelo que provocam nas ações de mobilização 
comunitária. Parte dessas produções se 
transforma em peças para o espaço do fade da 
TV Globo nas parabólicas, compartilhando 
informações educativas com um número ainda 
mais amplo de telespectadores do Brasil e de 
várias partes do mundo.

Além de interprogramas, a área muitas 
vezes lidera produções de maior duração 
como Tempos de Escola, Em Comum e 
projetos de co-produção internacional.

Equipe
Coordenação de programa: 
Márcio Motokane
Líderes de programa: Paula Lobato 
e Larissa Machado
Assistente de produção: Wallace Martins

Com pratos desenvolvidos por nutricionistas 
do Serviço Social da Indústria - Sesi, a série 
apresenta receitas criativas, nutritivas, rápidas 
e fáceis de fazer. O diferencial está no 
aproveitamento de sobras de alimentos que 
vão para o lixo, como cascas de frutas e 
legumes e talos de verduras. Alimente-se Bem 
traz também dicas que sugerem modificações 
de hábitos alimentares, formas de higienização 
e finalização de pratos.

Tema: nutrição
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2001
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Sesi/Fiesp

Apresentadora: Legiane Rigamontti é 
nutricionista integrante do programa Alimente-
se Bem, do Sesi/Fiesp.

Episódios de 2 a 4 minutos:

Série 46 - no ar em 22 de janeiro
Batata em calda
Bolinho de soja com ricota
Purê com trigo

Série 47 - no ar em 19 de fevereiro
Bolo especial de berinjela
Polpetone com mandioca
Farofa de casca de melão
Suco de casca de melancia com hortelã

Série 48 - no ar em 26 de março
Bobó de frango com talos
Creme de cenoura com talos
Bolo rosado
Patê de manga

Série 49 - no ar em 16 de abril
Casca de maracujá com creme
Purê de mandioca com maracujá
Cassoulet verde
Bolo de abacate com abacaxi

Série 50 - no ar em 21 de maio
Creme de soja para saladas
Salada de repolho com melão
Suco de caqui com talos
Refresco de casca de mamão com laranja

Série 51 - no ar em 11 de junho
Suco de casca de abacaxi com hortelã
Sopa de erva-doce
Consomê de hortaliças

Série 52 - no ar em 9 de julho
Creme de abobrinha
Macarrão ao molho de caqui
Pão de amendoim
Salada de berinjela com molho de manga

Série 53 - no ar em 17 de setembro
Suco licopeno
Lasanha de abóbora
Gelado de café
Flan nevado com chocolate
Arroz-doce picante

Série 54 - no ar em 15 de outubro
Salada de pinhão
Purê de banana
Pão de queijo Romeu e Julieta
Bolinhas de berinjela

Série 55 - no ar em 19 de novembro
Sopa cremosa de acelga e queijo
Sopa com casca de melancia
Sopa cremosa de grão-de-bico

Série 56 - no ar em 10 de dezembro
Creme branco enriquecido
Creme com tofu
Sopa de soja com carne
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Interprograma

Interprograma

Aritmética do Bem

Árvores

  

    

Aritmética do Bem é uma série de 
interprogramas que mostra como a soma de 
esforços ao longo dos 10 anos do Canal Futura 
tem resultado num trabalho pelo bem-estar dos 
indivíduos e da sociedade como um todo.

Tema: institucional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 27 de agosto
Licenciamento: liberado

Sinopses por episódio (entre 30 e 60 seg):

Juventude
Dez oficinas envolvendo mais de 200 jovens, 
divididos por 14 estados do Brasil, multiplicando 
parcerias com 50 organizações e projetos 
sociais e produzindo 105 programas para o 
Canal. Tudo isso é igual ao Geração Futura: 
juventude que faz TV.

Cultura
23 instituições parceiras + 75 projetos sociais 
envolvidos para produzir 825 minutos de 
programação valorizando a cultura afro-
descendente + capacitação de 3.000 
educadores + sensibilização de 90.000 alunos. 
Tudo isso é igual ao projeto A Cor da Cultura: 
nosso jeito de multiplicar cultura brasileira.

Mobilização comunitária
12.636 instituições usuárias da programação do 
Futura multiplicam o alcance dos conteúdos 
produzidos para 2.000.000 de espectadores 
acompanhados em todo o Brasil. E o trabalho de 

425.200 educadores, usuários das mais de 
300 videotecas Futura montadas pelo país, 
divide saberes e histórias para aqueles que 
querem transformar suas vidas através da 
aprendizagem.

Ciência e Tecnologia
Uma média de 120 projetos científicos no 
Brasil e em outros países são retratados por 
ano no Globo Ciência. Ao longo de seus 25 
anos de existência, um somatório de 3000 
boas iniciativas nas áreas de ciência e 
tecnologia foi sendo dividido entre 
60.000.000 de telespectadores, ajudando o 
Brasil a ter mais qualidade de vida e acesso 
ao conhecimento produzido em universidades 
e centros de pesquisa.

Universidades parceiras
9 universidades parceiras do Futura nestes 
10 anos. Presentes em 14 Estados, elas 
formam a nossa rede de produção nas 5 
regiões do país. Produção culturalmente 
plural, gerando mais de 50 programas 
regionais de qualidade e mais de 70 horas de 
programação para a grade nacional do canal.

Meio ambiente
O meio ambiente sempre foi marcante no 
Futura. Nos 10 anos do canal, já foram 
produzidos mais de 20 séries de programas e 
interprogramas ligados à temática ambiental, 
que você e mais 60 milhões de 
telespectadores vêem aqui e em + 12 canais 
de TV no Brasil e no mundo.

Banco de imagens
24 horas diárias de programação  
mais de 300 títulos diferentes de 
programas. Adicione o trabalho de 
cinegrafistas e fotógrafos, além de 
muitos cenários e belas paisagens. 
Multiplique tudo isso por 10 anos e o 
resultado são mais de 44 mil fitas do 
banco de imagens do Futura.

Direitos humanos
Na fórmula da igualdade um valor 
fundamental é o respeito à diferença. A 
ordem dos fatores pode não alterar o 
produto, mas quando uma programação 
de 24 horas diárias que aborda questões 
de gênero, ética, trabalho escravo, 
inclusão social e justiça é elevada à 
potência de 10 anos, o resultado dessa 
conta é o fortalecimento de princípios 
fundamentais dos direitos humanos.

Língua e literatura
Em 8 anos de existência, o Afinando a 
Língua produziu 112 episódios que 
somaram diversidade da língua 
portuguesa e um panorama da produção 
literária brasileira. Com letras de 
músicas e trechos de livros, o programa 
ajuda a multiplicar o interesse pela 
língua e literatura de um país formado 
por quase 190.000.000 de habitantes.

Infância
Junte diversão + alegria e adicione 
informação. Acrescente muita 
gargalhada e multiplique pelo incentivo 
à leitura. O resultado? 10 horas diárias 
de programação infantil e mais de 
60 títulos lançados ao longo dos 
10 anos do Canal.

Tema: ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 7 de novembro
Número de episódios: 10 interprogramas
Duração: 30 segundos
Licenciamento: liberado
Roteiro: Cristiana Bittencourt e Vinícius Dias
Produção e edição: Vinícius DiasA série de interprogramas mostra curiosidades sobre árvores 

e foi produzida com fotografias enviadas para a promoção do 
programa Um Pé de Quê?.
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Selos

  Boca no Trombone

Brichos, a Natureza da Cultura

Causas

       
       

         
       

      

 
   

 
       

 

       

       
       
      

       
        

   

       
      

    
     

      
          
     

 
      

      
     

         

      
      

       
      

  
       
        

         
       
       

     
     

         
     

   

 
      
       

        
     

      
         

      

 
       

        
        

     
       

        
      

  
      

      
     

     
     

        
        

    

 
      

       
       

     
       
     

       
       

      
   

  
        

     
    

      
     
       

      
       

    

      
   

     
       
      
      
   

   
   

 
       

    
  

 
     

            
          

    

A série de interprogramas Boca no Trombone 
apresenta crianças de várias partes do Brasil 
falando que mundo elas desejam para si. 
Meninos e meninas literalmente colocam a 
boca no trombone. Os seis episódios são 
feitos em parcerias com as TVs Unaerp, Uesc, 
Unifor e Unisinos.

Tema: diversidade cultural
Público-alvo: crianças
Estréia: 2007
No ar a partir de 9 de dezembro
Duração: de 30 a 60 segundos
Licenciamento: não liberado
Parceiros: TV Unaerp, TV Uesc, TV Unifor e TV Unisinos
Roteiro e edição: Cristiana Bittencourt e Daniele Pimentel

Os brichos são personagens de animação 
inspirados na fauna brasileira. Sua missão é 
atuar em histórias tanto sérias quanto bem-
humoradas refletindo sobre a nossa cultura e 
sociedade. Cada um dos 20 episódios traz 
uma atividade cultural diferente, com 
aspectos da própria natureza.

Temas: ecologia e ecossistemas; 
universo infantil
Público-alvo: crianças
Estréia: 2007
No ar a partir de 8 de outubro
Direção: Paulo Munhoz
Distribuição: Tecnokena
Licenciamento: não liberado

Episódios de 1 minuto:

Animação
Carnaval
Matemática
Design
Escultura
HQ
Grafite
Pintura
Arte rupestre
Teatro

Objetos
Fandango
Vernissage
Poesia
Cinema
Luz e som
Fotografia
Música
Capoeira
Cósmica

Em comemoração aos 10 anos do Futura, os 
principais apresentadores gravaram 
depoimentos contando um pouco da história 
deles no canal. Eles relatam curiosidades do 
início do programa, como começaram, o que 
mudou nesses anos todos, e a causa que eles 
têm em comum com o Futura: música, 
literatura, juventude, ciência, ecologia, meio 
ambiente, educação, diversidade cultural.

Tema: institucional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 7 de setembro
Licenciamento: liberado

Episódios de 1 min e 30 seg:

Bia Corrêa do Lago - Umas Palavras
Jairo Bauer - Ao Ponto
Regina Casé - Um Pé de Quê?
Tony Belloto - Afinando a Língua
Serginho Groisman - Tempos de Escola
Alexandre Henderson - Globo Ciência
Luis Nachbin - Passagem Para...
Guilherme Beringuer - Globo Ecologia
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Interprograma

Interprograma

Cenas Amazônicas

Como é Que se Escreve?

Conhecendo a França

  

 

Série de dez interprogramas que proporciona ao 
telespectador uma imersão em diferentes 
aspectos da vida na floresta.

Temas: ecologia e ecossistemas; 
identidade cultural; cultura regional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 4 de junho
Licenciamento: liberado

Episódios de 1 minuto:

Açaí
A floresta e a moto-serra
Suçuarana
Ver-o-peso
A cuia
Seringueira
Pesca em Santarém
Igapó
Várzea
Casa de farinha

A série Como é Que se Escreve? 
tira dúvidas comuns da língua 
portuguesa apresentadas por 
personalidades. As dúvidas são 
esclarecidas por atores das novelas 
Páginas da vida, Pé na jaca, 
Sete pecados e Duas caras, dos 
programas Sítio do picapau amarelo 
e Domingão do Faustão, 
da TV Globo. Esportistas, modelos, 
estilistas e o público de um evento 
de moda também contribuem 
para o programa.

Temas: língua, literatura e 
linguagem
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2001
Licenciamento: liberado

Episódios de 1 minuto:

Série 25 - no ar em 29 de 
janeiro
Marcos Caruso - assistir 
o filme / assistir ao filme
Ana Botafogo - 
vou à praia / irei à praia
Leandra Leal - a porta está todo 
aberta / a porta está toda aberta
Armando Babaioff - Os times 
empataram em 2 a 2 / por 2 a 2

Série 26 - no ar em 26 de 
fevereiro
Juline Amandio (modelo) - 
tons pastel / tons pastéis
Rita Wainer (estilista) - 
gratuito / gratuíto
Cáthia Lufkun (modelo) - 
papeizinhos / papelzinhos

Série 27 - no ar em 30 de abril
Guilherme Piva - trago / trazido
Daniele Suzuki - barato / baixo
Flávia Alessandra - freamos / 
freiamos
Rodrigo Lombardi - 
havia / haviam

Série 28 - no ar em 28 de maio
Sergio Loroza - 
ela e eu / ela e mim
Fernanda Vasconcellos - 
zero horas / zero hora
Rodrigo Hilbert - 
tranquilo / tranqüilo
Carmo Dalla Vechia - 
cidadãos / cidadões

Série 29 - no ar em 18 de junho
Hugo Parisi (nadador) - 
tacha / taxa
Camila Riera de Farias 
(nadadora) - 
ciclo vicioso / círculo vicioso
Ana Rafaela C. Lima (atleta) - 
em vez de / ao invés de
Felipe Martins da Silva 
(atleta) - duzentas / duzentos

Série 30 - no ar em 30 de julho
Tatyane Goulart - 
astronomia / astrologia
Kiko Mascarenhas - quis / quiz
Ricardo Tostes - 
bem-vindo / benvindo
Bete Mendes - , etc. / etc.
Duda Ribeiro - aonde / onde
Gustavo Gasparani - 
arroxar / arrochar

O interprograma Conhecendo a França 
mostra parte da cultura francesa a partir 
de um passeio por alguns pontos 
turísticos da capital Paris.

Série 31 - no ar em 24 de 
setembro
Flávia Rubim - pixar / pichar
Duda Mamberti - 
ambos os dois / ambos
Paulo Gustavo Barros - 
para mim / para eu
Anderson Lau - analisar / analizar

Série 32 - no ar em 22 de outubro
Fabrício Boliveira - 
estarei te ligando / te ligarei
Aramis Trindade - bambú / bambu
 
Série 33 - no ar em 26 de 
novembro
Rosanne Mulholland - 
porquê / por que
Duda Nagle - a dó / o dó

Série 34 - no ar em 27 de 
dezembro
Antônio Fagundes - precisar 
de fazer/ precisar fazer 
Sérgio Vieira - 
degrais / degraus
Stênio Garcia - percursor/ 
precursor
Letícia Spiller - 
dispender/ despender
Marcela Barroso - mão /demão

Tema: identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 31 de julho
Duração: 2 min e 15 seg
Licenciamento: não liberado
Roteiro e produção: Vartan Melikian
Edição: Ângela Calixto
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Décadas

Dia do Professor

Expresso Celular

       
     

    

    
   

   
 

       
 

   

    

 

  

  

       
     

   
    

     
      

      
     

    
     

       
    

  

    

   
 

 

   

        

    
     

   
      

       
      

     
         

        

    
    
    

  
    

  

        
     

     
     

   
  

        
   

      
   

    
   
  

    
  

        
    
  
    

  
    

      
      

    
    

        
   

  
     

   
  

      
     

   
  

     
       

      
   

        

     
   

    
    

    
     

        
   

     
     

 
        

   
   

       

        

    
    

   
  

    

   
 

    

  
   

 
       

     
  

    
  

Na série de interprogramas Décadas, cada 
personagem fala sobre os dez anos mais 
recentes de sua vida e imagina como serão os 
próximos dez anos.

Temas: comportamento; institucional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 27 de agosto
Licenciamento: liberado
Produtora realizadora: Pindorama

Episódios de 1 min e 30 seg a 2 min:

Renata, 10 anos
Renata, 25 anos
Sebastião, 30 anos
Maria Nildes, 40 anos
Norton Guimarães, 50 anos
Dulcinéia, 64 anos
José Carlos, 71 anos
Sr. Julio, 86 anos
D. Olga Pinho, 94 anos
D. Júlia, 100 anos

Série de depoimentos em que os 
apresentadores do Canal Futura contam 
suas experiências como “professores” 
dentro e fora da sala de aula. As peças 
despretensiosas são uma homenagem 
ao Dia do Professor.

Temas: escola; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 15 de outubro
Licenciamento: liberado

Episódios de 30 seg a 1 min e 30 seg:
 
Serginho Groisman 
Ele conta como foi o Tempos de Escola dele. Fala que era 
mau aluno, que repetiu de ano, mas que sempre gostou de 
aprender. Depois, quando foi professor da Fapesp, Groisman 
viu a importância do espaço da escola. 
 
Regina Casé
A apresentadora conta que sempre admirou sua avó, que foi 
uma grande educadora. Regina diz que sempre quis ser 
professora, mas que a vida acabou levando-a para outro 
caminho. E no Futura ela acaba realizando esse sonho de 
ensinar com o programa Um Pé de Quê?.

Luiz Nachbin 
Luiz é professor da PUC. Com o Passagem Para..., ele se 
sente, além de apresentador e repórter, um educador. 

A série Expresso Celular é composta por vídeos feitos 
através de uma oficina ministrada por jovens do Geração 
Futura em celular. A intenção é ensinar esse novo formato 
para crianças de 10 a 15 anos e estimulá-las a produzirem 
um pequeno vídeo com o tema O mundo que queremos. 
As oficinas aconteceram em Porto Alegre, Natal e Manaus, 
com a participação de mais de 30 crianças. Foram 
produzidos cerca de 15 vídeos que viraram peças 
desta série de sete interprogramas.

Temas: comportamento; juventude
Público-alvo: crianças e jovens
Estréia: 2007
No ar a partir de 9 de dezembro
Licenciamento: liberado
Duração: de 1 min e 15 seg a 2 min e 15 seg
Roteiro e edição: Henrique Tartarotti

Selos
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Interprograma

Ficou Super Simples

Hã!?

Instrumentos com Estilo

 

 

A Lei Geral da Micro e das Pequenas Empresas 
diminui os impostos para pequenos empresários? 
Ficou Super Simples esclarece. As cinco primeiras 
peças são conceituais. O ator Jackson Antunes 
apresenta e explica os pontos básicos da Lei Geral, 
lembrando o prazo final para a opção pelo imposto 
Supersimples: 31 de julho de 2007. 

Temas: empreendedorismo; legislação
Público-alvo: empreendedores; público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 1 de julho
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Sebrae

Apresentador: Jackson Antunes é ator. Atuou 
em novelas e minisséries da TV Globo, como 
Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, Sinhá moça, 
A Escrava Isaura e Celebridade, entre outras.

Episódios de 2 minutos:

Apresentação
Lei Geral
As vantagens
Supersimples
Segmentos
Qual será a redução de imposto?
Quem já é empreendedor 
pode se beneficiar?
Há diferenciação entre indústria, 
comércio e serviços?
Como posso participar de 
licitações do governo?
Como faço o cálculo do supersimples?

Consultoria de conteúdo: Sebrae

Por que o mar é azul? Por que a água-viva queima? 
De onde vêm as ondas? Essas e outras curiosidades 
sobre os oceanos estão na série Hã!?. De forma 
lúdica e bem-humorada, Hã!? aborda as dúvidas que 
rondam a vida marinha. Quem tem as respostas para 
as perguntas inusitadas é um mergulhador curioso e 
aventureiro com uma maneira peculiar de observar o 
mundo, interpretado pelo ator Fabrício Boliveira.

Tema: ecologia e ecossistemas
Público-alvo: crianças
Estréia: 2007
No ar a partir de 4 de junho
Licenciamento: liberado

Apresentador: Fabrício Boliveira é ator. 
Atuou em O Sítio do picapau amarelo e 
na novela Sinhá moça, da TV Globo, 
além do filme A máquina.

Episódios de 1 minuto:

Animais na praia
Bichos estranhos
Comunicação marinha
Frutos do mar

Consultoria de oceanografia: 
Marcos Fernandez

Desenvolvida pela TV Lumen, afiliada Futura em Curitiba, a 
série de interprogramas Instrumentos com Estilo apresenta 
a origem e algumas curiosidades sobre diferentes 
instrumentos musicais. As peças são apresentadas por 
músicos que falam sobre instrumentos conhecidos dos 
brasileiros, como a viola e o pandeiro, até instrumentos 
exóticos como o cuatro venezuelano e a guitarra barroca.

Tema: música
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 20 de agosto
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Lumen

Episódios de aproximadamente 2 minutos:

Luiz Felipe - Cuatro Venezuelano
Carlos Simas - Gaita de fole da Galícia
Roger Burmester - Alaúde Renascentista
Daniel Farah - Voz
Eduardo Gomide - Viola
Luciano Madalozzo - Dumbek
Renato Cruz - Rabeca
Rogério Budasz - Guitarra Barroca
Vina Lacerda - Pandeiro
Carlos Simas - Kântele
Daniel Farah - Didjerido
Luciano Madalozzo - Cajón
Luis Felipe - Charango
Roger Burmester - Tiorba
Vina Lacerda - Zabumba

Consultoria de português: Marcia Chaves
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Mensagens Infantis

Missão: Inovação

         
      

       
       

         
         

      

  
    

 
       

  
 

      
        

        
      

   

 
 

     
    

  
    

  
    

  
     

   

           
         

         
        

         
        

        
     

   
 

 
       

 

     
        

       
    

   

  
 

 
  

   
 

         
       

       
       

       
         

        

 
   

 
       

  
  

    

    
       
    
   

   
   

   
    

   
   
   

   
   

   
   

    

Telespectadores da programação infantil do 
Canal Futura falam sobre seus programas 
favoritos e mandam recado para os 
personagens das séries.

Tema: institucional
Público-alvo: infantil
Estréia: 2007
No ar a partir de 8 de outubro
Licenciamento: liberado
Produção e edição: Vinícius Dias

Dez episódios de 30 segundos:

Lorena
Diana 01
Diana 02
Cátia
Lucas
Herena
Letícia
Gabriel
Matheus 01
Matheus 02

A série de interprogramas Missão: Inovação 
mostra, através de projetos selecionados 
para as bolsas Bitec (IEL/Sebrae/Senai/CNPQ), 
como a associação entre empresas e 
universidades gera soluções criativas e 
inovadoras para situações reais enfrentadas 
no mercado. Cada episódio apresenta o 
desenvolvimento de um projeto como uma 
missão que deve ser realizada para a solução 
de um problema real enfrentado por uma 
empresa. O processo conta com três 
personagens: aluno, professor e empresário. 
O objetivo é mostrar que inovação 
tecnológica e melhoria de processo de 
produtos são possíveis no mercado. Mas, 
para isso, é fundamental a parceria entre 
empresa e universidade.

Temas: ciência e tecnologia; 
empreendedorismo
Público-alvo: empreendedores, 
público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 27 de agosto
Licenciamento: liberado
Parceiro: Sistema Firjan

Sinopses por episódio 
(de 2 min a 2 min e 30 seg):

Alergohouse
A peça é sobre o desenvolvimento das capas 
anti-ácaros para a empresa Alergohouse.

Laboratório Simões
A peça é sobre a pesquisa de constituintes 
químicos de vegetais da Mata Atlântica e 
Restinga para o desenvolvimento de um 
cosmético antienvelhecimento.

Provets Simões
A peça retrata o desenvolvimento de um 
medicamento fitoterápico para uso 
veterinário.

Anped
A peça é sobre o desenvolvimento de um 
mobiliário multiuso para ser utilizado em 
aulas e oficinas do projeto Sala Verde 
Sertões Bocaina.

Jlucas
Esta peça é sobre o desenvolvimento de 
embalagens de segurança para serem 
utilizadas nas lentes de óculos durante o 
processo de fabricação. A idéia é evitar 
que o produto final seja danificado antes de 
ser colocado à venda.

Publicita
Esta peça trata do desenvolvimento de um 
novo carrinho para distribuição de uma 
revista. O novo carrinho será mais 
compacto e, ao mesmo tempo, comportará 
mais revistas. Assim, o tempo de entrega 
será drasticamente reduzido.

Hic Pro
Esta peça mostra a implementação do 
sistema dos 5S na empresa de confecções 
Hic Pro. O objetivo é organizar melhor o 
trabalho dos funcionários e, assim, fazer 
com que a empresa dê um salto de 
qualidade.

Qualypan
A peça acompanha o desenvolvimento de 
uma pesquisa para verificar a existência de 
bactérias em água de hemodiálise. Essas 
bactérias trariam malefícios para os 
pacientes que precisam fazer o tratamento.

Calçados Pérola
Esta peça é sobre a melhoria dos produtos 
da empresa Pérola Calçados. O projeto que 
a aluna desenvolve junto à empresa é uma 
pesquisa para saber as principais 
necessidades das clientes que têm mais de 
45 anos.

Ecotubo
A peça mostra o processo de normatização 
para a utilização de tubos de esgoto feitos a 
partir de garrafas PET recicladas.
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Interprograma

Interprograma

Interprograma

Mitorama - Lendas Brasileiras

No Batuque

Nomes do Brasil

   

     

        
       

         

   
 

 
       

  

   

     

Cinco magníficas lendas tecem um panorama do 
imaginário brasileiro. As histórias escolhidas são 
contadas há muito tempo por nossos avós, nas 
rodas de viola dos compadres, nos momentos de 
ninar, nas brincadeiras de criança, nas escolas, 
nas ruas e nos versos. Desse modo, são histórias 

que participam do nosso inconsciente 
coletivo. Algumas mantêm seu formato 
original, enquanto outras vão mudando com 
o tempo. Elas fazem parte de um tesouro 
atemporal que se torna presente no momento 
em que a lenda é contada, lida ou assistida.

Tema: identidade cultural
Público-alvo: crianças
Estréia: 2007
No ar a partir de 8 de outubro
Direção: Paulo Munhoz
Distribuição: Tecnokena
Licenciamento: não liberado

Episódios de 2 a 5 minutos:

O mistério das Iaras
O vaqueiro misterioso
O duelo dos Sacis
Araucárias
O negrinho pastoreiro

No Batuque conta de forma objetiva e 
bem-humorada histórias de ícones do carnaval 
brasileiro.

Tema: cultura regional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 7 de fevereiro
Licenciamento: não liberado

Episódios de 1 minuto e 30 segundos:

Galo da Madrugada
História do trio elétrico
Bonecos gigantes
Frevo
Escolas de samba
Jongo e samba
Ilê Aiyê

A série Nomes do Brasil conta a trajetória de 
personalidades ilustres da história do país e este 
interprograma especial comemora os 100 anos 
do arquiteto Oscar Niemeyer.

Temas: história; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 13 de dezembro
Duração: 2 minutos
Roteiro e produção: Vinícius Dias
Edição: Ângela Calixto e Daniele Pimentel
Licenciamento: não liberado

        
       

      
          

      
       

   

 
   

 
       

  
  

         

  
    

  
  

   
  

  
 
   
 

  

   
  

  

       
       

      
       
       

        
        

        
      

        
    

     
   

     
      

     
     

      
    

      
     
      

     
  

  
   

 
       

 
  

   

   
      
       

   
      

   
    

        
 



     

Interprograma   

 

  

O Canto do Ariano

Interprograma O Que é o Que é?

Através de um jogo de adivinhação, o Futura 
incentiva o público jovem a conhecer um 
pouco da história da flora e da fauna da 
Amazônia.

Tema: ecologia e ecossistemas
Público-alvo: crianças
Estréia: 2007
No ar a partir de 23 de maio
Licenciamento: não liberado

Episódios de 1 minuto:

Peixe-boi
Vitória-régia
Pirarucu
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No ano em que o escritor Ariano Suassuna 
completou 80 anos, a TV Globo de 
Pernambuco cedeu uma série de depoimentos 
que ele deu para o programa local O Canto do 
Ariano. Em cada interprograma, o escritor 
discorre sobre diversos temas direto de sua 
casa, no Recife. 

Tema: personalidades
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 16 de junho
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

Episódios de 2 min a 3 min e 15 seg:

Banho de rio
Qual a cor da beleza
Rabeca e viola
Literatura de cordel
Homenagem a grandes escritores
João Guimarães Rosa
Tobias Barreto 
Monteiro Lobato
Machado de Assis 
Francisco Brennand
Augusto dos Anjos
Futebol
Religiosidade do povo brasileiro
O sertanejo frouxo

Interprograma Objetivos do Milênio

A série Objetivos do Milênio foi 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. Em uma série 
de oito interprogramas de um minuto, o Canal 
Futura se inspirou na Campanha das Metas do 
Milênio, que enfoca a essência de cada uma 
das causas que inspiram os Objetivos 
Mundiais do Milênio, ao mesmo tempo em que 
evidenciam valores como cooperação, 
engajamento, respeito na diferença e 
transformação construtiva dos conflitos.

Selos

Para o desenvolvimento da série 
Objetivos do Milênio, o Futura trabalhou 
em parceria criativa com os 
profissionais do Grupo Giramundo de 
Bonecos e contou com as trilhas 
sonoras de André Abujamra. 
A série traz animações em quatro 
idomas: português, inglês, espanhol e 
francês, que utilizam as técnicas de 
stop motion e seqüências de 
manipulação de bonecos.

Tema: direitos humanos
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 22 de setembro
Licenciamento: liberado
Parceiro: Leo Burnett

Episódios de 1 minuto:

Garantir a sustentabilidade ambiental
Erradicar a extrema pobreza e a fome
Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças
Melhorar a saúde materna
Estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento
Reduzir a mortalidade infantil
Atingir o ensino básico universal
Promover a igualdade de gênero e a autonomia 
das mulheres
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Interprograma

Interprograma

Interprograma

Parabéns Futura

Por Dentro do Pan

Prêmio Gestão Escolar 2006

  

  

  

Série de 24 interprogramas com depoimentos 
parabenizando o Canal Futura pelos seus 10 anos.

Tema: institucional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 10 de setembro
Roteiro e edição: Ângela Calixto
Licenciamento: não liberado

Episódios de até 1 min 
e 15 seg:

Elisabeth Serra
Elisabeth Serra 02
Paulo Skaf 
Sérgio Besserman 
Tico Santa Cruz 
Regina Casé 
Roberto DaMatta 
Francisco Carlos 
Francisco Carlos 02 
Itamar Silva 
Guilherme Berenguer 

Fernando Rossetti 
Clodoaldo Silva 
Legiane Rigamonti 
Alexandre Henderson 
Jairo Bouer 
Luís Nachbin 
Tony Bellotto 
Serginho Groisman 
Ana Lagoa 
Ana Lagoa 02 
Eduardo Suplicy 
Tereza Cruvinel 
Jailson de Souza 

Série de seis interprogramas que a partir de um 
quiz traz curiosidades sobre as modalidades 
esportivas e países que fazem parte dos jogos 
pan-americanos. 

Tema: esportes
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 4 de maio

Roteiro e produção: 
Ângela Calixto e Douglas Silveira
Edição: Ângela Calixto
Licenciamento: não liberado

Episódios de 1 minuto:

Badminton
São Cristóvão e Nevis
Futsal
Maratona aquática
Boliche
Ginástica Rítmica

Interprograma para divulgação das 
escolas finalistas do Prêmio Nacional 
de Referência em Gestão Escolar 
2006, reconhecendo e valorizando 
experiências inovadoras.

Temas: escola; metodologias em 
educação
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2002
Duração: 26 minutos
Licenciamento: não liberado

Episódios de 2 minutos:

Escola Maria dos Prazeres - 
Boa Vista (RO) - no ar em 
19 de dezembro.

Escola Estella Querubins - 
Planaltina (DF) - no ar em 
27 de dezembro.

Escola Ambiental - 
Silvânia (GO) - no ar em 
9 de dezembro.

Escola Dom Nivaldo Monte - 
Parnamirim (RN) - no ar em 
28 de dezembro.

Escola Bataillard - 
Petrópolis (RJ) - no ar em 
9 de dezembro.

Escola Isaías José Ferreira - 
São Paulo (SP) - no ar em 
13 de dezembro.
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Interprograma

Interprograma

Interprograma

 

   

   

Se liga! Dengue

Tá no Pan

Tira e Põe

      
       

 
   

 
       

    
  

     
  

 
  

  
  

   
  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
   

  
  
   

         
      

        
 

 
   

 
       

   
    
  

  

   

   

 

 

    
     

     
    

 

    

   
 

  
  

   

     
       

  

    
      

  

   
      

  

     
      

  

   
      

  

     
       

  

Interprograma que alerta sobre os riscos 
da dengue e como prevenir a proliferação 
da doença.

Tema: saúde
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
Duração: 1 minuto e 30 segundos
No ar a partir de 23 de novembro
Licenciamento: não liberado

A série de interprogramas conta parte 
da trajetória de alguns atletas 
brasileiros classificados para disputar 
os Jogos Pan-americanos Rio 2007 e 
suas expectativas em relação à 
competição.

Tema: esportes
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 4 de maio
Roteiro e edição: Cristiana Bittencourt
Produção: Douglas Silveira e Dani Moura
Licenciamento: não liberado

Episódios de aproximadamente 
1 min e 30 seg:

Juliana Veloso (Saltos ornamentais)
Antonie Jaoude (Lutas livre)
Suzana Almeida (Luta olímpica)
Rodrigo Artilheiro (Luta greco romana)
Sandra Soldan (Triatlo)
Patrícia Castro (Wind surf)
Caio Duprat (Karatê)
Vinicius Souza (Karatê)
Lara Teixeira (Nado sincronizado)
Caroline Hildebrand (Nado sincronizado)
Juarez Santos (Karatê)

Documentários de curta duração, que 
envolvem o telespectador em uma 
narrativa regionalista sobre a vida na 
floresta. Tira e Põe mostra processos 
de extrativismo, manejo florestal e 
alternativas de sustentabilidade no 
contato com a Amazônia, difundindo 
um novo paradigma de relacionamento 
com a floresta.

Temas: ecologia e ecossistemas; 
cultura regional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2007
No ar a partir de 4 de junho
Licenciamento: liberado

Episódios de 3 minutos:

Barcos
Pirarucu
Plantas medicinais
Copaíba e andiroba
Búfalo
Madeira - manejo florestal
Desmatamento
Castanha do Pará
Açaí
Seringueira



Você Faz a Diferença mostra as boas práticas 
que são desenvolvidas ou apoiadas pelos 
parceiros mantenedores do Canal Futura. 
O programa registra ações de educação, 
responsabilidade social e sócio-ambiental, 
empreendedorismo e cultura. A equipe 
jornalística marca presença em eventos, 
lançamentos de projetos, entregas de prêmios, 
campeonatos esportivos, festivais de cinema e 
feiras de moda. Os registros das ações dos 
parceiros são feitos em todo o Brasil e 
mostrados em forma de agendas, reportagens e 
boletins jornalísticos.

Em 2007, Você Faz a Diferença cobriu diversos 
eventos na capital paulista. A equipe esteve no 
Congresso da Inovação da Indústria do Sistema 
Indústria - CNI, no lançamento e premiação da 
2ª edição do Concurso Jornalistas do Amanhã, 
da CNN, e no lançamento e premiação do Prêmio 
Itaú Unicef, da Fundação Itaú Social, na Febrace. 
Foram mostrados ainda projetos de ciências de 
alunos da Fundação Bradesco e a Mostra Fiesp 
de Responsabilidade Sócio-Ambiental. Em 
Goiânia, ganharam destaque as ações dos 
Comandos de Saúde da CNT e, em Fercal, 
perto de Brasília, foi registrado o encerramento 
do projeto Amigos do Futuro, da Votorantim. Na 
capital fluminense, a equipe cobriu o Dia 
Nacional da Conscientização da Esclerose 
Múltipla, promovido pela Bayer Schering 
Pharma, além da inclusão social de jovens que 
trabalham como monitores no Espaço Criança 
Esperança Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, da TV 
Globo, e a comemoração de um ano do Mapa do 
Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, 
realizado pela Firjan. Em Vitória, aconteceu o 
Seminário Internacional de Arte, promovido pela 
Fundação Vale. E em Brasília, houve a terceira 
edição do prêmio Mulheres Empreendedoras, 
realizado pelo Sebrae.

Interprograma Você Faz a Diferença

Durante todo o ano, 200 peças foram 
produzidas pelo Você Faz a Diferença. 
Foram 34 horas e seis minutos de produção 
exibidos no Canal Futura, com entradas em 
três intervalos diários, de segunda a 
sexta-feira, e em dois intervalos por dia, 
durante os fins de semana.  

Temas: atualidades; institucional
Público-alvo: público em geral
Estréia: 2001
No ar a partir de janeiro de 2007
Licenciamento: não liberado

Episódios de 30 segundos 
a 1 minuto e meio.

Supervisão jornalística: 
Jacinta Rodrigues
Supervisão institucional: 
Lucinéia Batista 
Reportagem e edição de texto: 
Carmem de Camargo
Produção e finalização: 
Denise Costa
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