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Como usar o anuário de programação 2008

Mais do que guardar a memória da produção do Futura durante um ano inteiro de tra-
balho, 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-produ-
ções, evidenciando o posicionamento conceitual e estratégico da Instituição. Por isso 
mesmo não se restringe ou se esgota no ano 2008. 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 aces-
so 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.

Desta forma, o Anuário pode ser uma importante ferramenta para grupos pertencen-
tes à mobilização comunitária do Futura, e também pode constituir-se em instrumento 
diário de consulta para nossas equipes de produtores, consultores, fornecedores e 
parceiros. Queremos que este documento anual dissemine e sedimente as orienta-
ções 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 Ima-
gens à Programação, passando pelos núcleos de Programa, Pesquisa, Videografismo, 
Atendimento ao telespectador, Jornalismo, Aquisições e Operações. Cada um pôde 
revelar o que produziu em 2008, compartilhar objetivos e resultados alcançados, ter 
uma dimensão em retrospectiva do que significou nosso trabalho institucional. Tam-
bém pudemos vislumbrar o potencial educativo de nossas práticas, memorizando-as, 
ordenando-as, dando tangibilidade aos nossos discursos e ações.

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

O Anuário apresenta informações sobre estreias de 2008 e ainda oferece peque-
nos artigos que apontam análises e tendências de nosso trabalho, já vislumbrando 
ações para 2009.

Sua estrutura cobre todas as produções e aquisições inéditas, de janeiro a dezembro 
de 2008. Informamos ainda o ano de estreia 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 peda-
gógica, prêmios conquistados, ficha técnica, dados de pesquisa e mobilização.

Boa leitura!

ESTReIAS POR MÊS

JUNhO
 16 A Classe de Claudine
 20 Afinando a Língua
 24 Amazônia, uma nova cartografia
 179 Brasil dos Arraiais
 180 Cenas Amazônicas
 32 China - Desertos em Fúria
 37 Cine Conhecimento
 42 Cine Especial Japão - Dolls
 185 Conhecendo a China
 186 De Olho em Pequim
 48 Diário de Bordo
 192 Haicais do Brasil
 112 Nipo Brasil
196  Olha Só o Perigo
 132 Por que Democracia? Curtas
 198 Que Beleza! Japão
 170 Um Pé de Quê? Especial Jardim Botânico
 201 Vou Te Contar

JULhO
 184 Clipe Olimpíadas
 44 Crônicas Urbanas
 190 Entre no Jogo
 190 Esporte e Democracia
 123 Paixão Olímpica
 199 Teca Por Trás da TV

AGOSTO
 17 Adrenalina
 24 Águas da América
 31 Carnaval para D. João VI
 181 Cidadania e Democracia
 69 Geração Futura Universidades Parceiras
 78 Globo Ciência - Inovação Tecnológica
 172 Umas Palavras

SETEMbRO
 178 Acorde para Votar
 29 Arquivos da Floresta
 42 Cine Especial - Meninas
 98 Missa do Galo
 115 No Estranho Planeta dos 
  Seres Audiovisuais
 113 Noites de Almirante
 196 Nomes do Brasil
121  O Pasquim, a Subversão do Humor
 131 Por que Democracia? Entrevistas
140  Recicladores de Dignidade
167  Um Pé de Quê?

OUTUbRO
 26 Ao Ponto
 43 Contracorrente - 
  Nas águas do Rio Pardo
 57 Escolas Africanas
 98 Mulheres que Brilham
 112 Nas Entrelinhas da Leitura
 118 O Bom Jeitinho Brasileiro
 197 O Que é o Que é?
 122 Obra Revelada
 136 Príncipes e Princesas
 161 Ser ou Não Ser?

NOVEMbRO
 25 Animais, Seres Sencientes
 55 Educação Fiscal e Cidadania
 125 Passagem Para...
 136 Profissões do Futuro

DEZEMbRO
 30 Brasil, Japão, Vidas e Formas
 46 Curtas Universitários
 47 De Mãe para Filho
 186 Delícias Cantadas Minas Gerais
 47 Desconcerto ao Vivo
 189 É Só Começar
 112 Niemeyer, o Traço e o Tempo
 120 O Mundo é Meu Lugar ao Vivo
121  O Rio de Machado de Assis
 134 Positivo
 141 Revelando os Brasis III
 163 Simon e Eu
 164 Sítio do Picapau Amarelo
 165 Somos 6 Bilhões
 175 Xpress 2008

JANEIRO
176  A Beleza do Meu Lugar
 16 Ação
 178 Alimente-se Bem
 180 Carnaval 2008
 33 Cidades e Soluções
 188 Desfilando pela História
 63 Faixa Comentada
 191 Garoto Cósmico
 91 Globo Rural
 192 Instrumentos com Estilo
 92 Jornal Futura
 128 Pequenas Empresas 
  Grandes Negócios 
144  Sala de Notícias
 198 Se Liga!
 200 Você Faz a Diferença

FEVEREIRO
 184 Clipe Carnaval
 184 Como é que se Escreve?
 49 Doc.Fidel
 191 Hã!?
 140 Projeto ONG
 149 Sala de Notícias Entrevista
 166 Tantos Carnavais

MARÇO
 188 Diz Aí
 50 Dom João no Brasil
 61 Ética
 193 Minuto da Qualidade
 124 Paixão pela Palavra

AbRIL
 85 Globo Ecologia
 91 Globo Universidade
 96 Mascotes Extraterrestres 
 99 Mundo da Leitura
 104 Mundo.doc
 116 Novo Telecurso
 144 Sala de Notícias em Debate
 199 Tiktiklip

MAIO 
 65 Família Alcântara
 75 Globo Ciência
 193 Mamas Pra Que Te Quero 
 197 Que Beleza! Cabelos
 155 Século XXI

6 7



Os valores e a missão do Futura

Para concretizar uma 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 2008 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 
2008 e que colaborou diretamente para a produção daquele programa ou interprograma em especial.

FORNECEDORES SOCIAIS
Este ícone representa todas as ações de inclusão social em programas, in-
terprogramas 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 remu-
nerada, na realização do produto. Neste item podemos ter realização de ma-
térias, 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 inter-
programas, matérias, reportagens, povo-fala, projetos de rede, contato com 
professores e alunos das universidades parceiras ao Futura que foram in-
corporadas ao produto de linha do Canal. Um exemplo concreto são maté-
rias exibidas no Jornal Futura que são produzidas por nossas parceiras de 
várias partes do Brasil, como UPFTV, 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 de programação do Futura desde 2005.

AÇÕES DE MObILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Este ícone se refere às atividades desenvolvidas 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 progra-
mas, a sugestão de personagens entrevistados, pautas, conteúdos e consul-
tores a partir da rede da Audiência Compartilhada do Futura, além de avalia-
ção qualitativa da produção.

FóRUNS TEMÁTICOS
Este ícone se refere à organização de fóruns temáticos prévios para a produ-
ção 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 con-
sistentes de profissionais que possam trazer contribuições re levantes para 
a nossa grade de programação, tais como pesquisadores de universidades 
e centros de estudos e pesquisas, educadores, profissionais de dife rentes 
áreas, agentes comunitários, produtores culturais, assim como pessoas re-
presentativas do que chamamos “público-alvo” do programa, organizando 
um panorama de temas e demandas que serão fortemente considerados na 
elaboração dos programas.

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 im-
pressões, opiniões e demandas de grupos populares que possam ser refleti-
das nas pautas e nos conteúdos de nossa programação básica.

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, con-
teúdo e exibição de conteúdos fora do território nacional.

FUTURATEC
Este ícone indica os programas disponíveis pela ferramenta. Futuratec é um 
serviço on-line que disponibiliza a programação do Canal Futura para downlo-
ad. Cada programa é digitalizado e distribuído integralmente no formato VCD, 
que pode ser gravado em um CD comum e executado em aparelhos de DVD, 
facilitando o uso educativo dos vídeos do Futura. A tecnologia utilizada para 
distribuição é o BitTorrent e os conteúdos podem ser buscados através das 
temáticas abordadas e texto das sinopses. O Futuratec está disponível em 
www.futuratec.org.br.

MALETA FUTURA
Este ícone indica que o programa está disponível nas coleções de Maletas. 
O projeto Maleta Futura consiste na elaboração e distribuição de um kit com 
programas do Futura, livros, guias de atividades e outros conteúdos comple-
mentares para instituições parceiras do Canal. Cada Maleta tem um tema 
específico. Para monitorar as atividades sócio-educativas realizadas com 
os conteúdos, o Futura criou um monitoramento on-line que exibe os dados 
quantitativos de cada Maleta, além das informações sobre as instituições 
contempladas. O sucesso do projeto levou ao aprimoramento deste monitora-
mento on-line e uma nova versão estará disponível em breve. A versão inicial 
está disponível em http://www.futura.org.br/maleta/flash/index.html.
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Felizmente, os seres audiovisuais não podem prescin-
dir de boas leituras. E o Futura deu sua contribuição, 
em 2008, aos estudos sobre televisão com o lança-
mento do livro Comunicação para transformação so-
cial: a trajetória do Canal Futura, organizado por duas 
profissionais e acadêmicas do Canal, Débora Garcia e 
Ana Paula Brandão. O livro é uma coletânea de arti-
gos feitos por acadêmicos que vêm atuando historica-
mente com o Canal e que, através de seu testemunho, 
ajudam a visualizar o ineditismo e a originalidade do 
que fazemos. 

Finalmente, é importante ressaltar que a conectivida-
de que agrupa todas essas realizações evidencia que, 
a despeito da sofisticação, da diversificação e da con-
vergência dos meios, ainda não há nada que encante 
mais o ser humano do que a mensagem. Porque é ela 
que dá sentido a tudo o que fazemos, inclusive à própria 
tecnologia.

Se restar alguma dúvida, veja no Futuratec as vinhetas 
de fim de ano do Futura. Alta tecnologia a serviço de 
uma missão urgente: mostrar como as nossas atitudes 
fazem diferença. “Quanto você muda, tudo se transfor-
ma”. E, no final das contas, é isso o que importa.

MILENA estuda na UFPI, 
universidade parceira do 

Futura

Para a maioria das pessoas conectividade é quase sempre 
sinônimo de tecnologia. De fato, essa ideia ganhou fôlego 
e impulso com o surgimento das novas tecnologias de in-
formação e de comunicação, que permitem ao ser huma-
no, pela primeira vez na história, desafiar tempo, espaço e 
fronteiras. No caso do Futura, todos esses novos recursos 
viabilizam e ampliam ainda mais uma atuação que já nas-
ceu pautada na conectividade, ou seja, na capacidade que 
o Canal desenvolveu de se conectar e, principalmente, de 
se relacionar com diferentes segmentos da sociedade.

No ano passado, a nossa tela refletiu com primor muitas 
dessas alianças, com a estreia do Ao Ponto, que passou a 
ser co-produzido pela TV Cultura, e do projeto conjunto de 
nossas afiliadas sobre formação profissional. Fora da tela, 
“o canal que liga você” se engajou fortemente na discussão 
de cidadania no ano eleitoral. Implementamos em centenas 
de redes a maleta democracia, contendo programas do Fu-
tura e documentários premiados do projeto Por que Demo-
cracia? Também produzimos em conjunto com a produtora 
Pindorama a série Você Pode. Você Faz?, mostrando alguns 
dos eficazes instrumentos democráticos à disposição do 
eleitor. A série foi coroada com uma ação/campanha em 
diferentes pontos do Rio de Janeiro, promovendo a impor-
tância do voto consciente.

Naturalmente, com as novas plataformas tecnológicas, po-
demos cuidar e expandir de forma significativa nossa atua-
ção além da tela da TV e investir ainda mais no diálogo com 
as redes de parceiros, de universidades, de instituições 
públicas e privadas com as quais criamos e realizamos pro-
gramas e ações educativas. Por isso, neste anuário reto-
mamos essa ideia de conectividade para distinguir algumas 
dessas iniciativas, como o Futuratec (www.futuratec.org.
br), através do qual disponibilizamos para instituições so-
ciais um acervo de mais de 300 horas de programação, e a 
Conexão Futura (www.conexaofutura.org), a praça pública 
onde mobilizadores, instituições e profissionais de educa-
ção podem compartilhar e trocar experiências sobre o uso 
dos conteúdos do canal.

É inegável também o quanto a conectividade nos ins-
pira a pensar sobre quem somos e para onde vamos. 
Alguém tem dúvida de como, no mundo de hoje, o meio 
e a mensagem se influenciam mutuamente? E o quanto 
de nossa vida é perpassada e mediada pela comuni-
cação? É com essa proposta de reflexão, temperada 
com muito bom humor, que o cineasta Cao Hamburger 
se uniu ao Futura para lançar No Estranho Planeta dos 
Seres Audiovisuais, um programa especial que, em 
2009, se transforma em uma série. 

A CONECTIvIDADE qUE NOS INSPIRA
LÚCIA ARAÚJO|GERENTE GERAL DO CANAL FUTURA

Ela participou, em 2006, 
do Geração Futura Univer-
sidades Parceiras, onde 

produziu um interprograma 
sobre esporte

Voltou para Teresina animada com 
a possibilidade de interação com o 

Canal Futura através do site, 
da programação e da mobilização 

comunitária. E contou a experiência 
para muitos amigos.
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O FUTURA NA ERA DO “crowdsourcing”
DébORA GARCIA|SUPERVISORA DE CONTEúDO E PROJETOS DO CANAL FUTURA

Uma das amigas é 
PATRÍCIA KLEIN, 

que começou a visitar 
frequentemente
o site do Futura

PATRÍCIA descobriu no 
site um projeto de seu 

interesse, a competição 
de vídeos De Olho no 

Clima, parceria do Futura 
com o british Council

Dilemas científicos 
Admitindo o fato de que a ciência é construída a muitas 
mãos, comporta avanços e retrocessos, considera a cons-
tante formulação de hipóteses, faz valer a estratégia de re-
visão e literatura e mantém constante pé fincado na realida-
de, decidimos tentar algo novo em termos de construção de 
conteúdo do programa. Para sermos capazes de encontrar 
respostas para as infinitas questões que o cotidiano nos 
impõe, o programa Globo Ciência resolveu, em 2008, ativar 
fortemente sua rede de colaboradores científicos, propon-
do que cada um deles formulasse um dilema/questão con-
temporâneo relativo ao seu campo de estudo. 

Numa ação toda articulada remotamente, sem se valer de 
reuniões presenciais presenciais ou mesmo telefonemas, 
contatamos via web especialistas renomados em diferen-
tes áreas do conhecimento, pedindo que formulassem suas 
questões via e-mail. Assim mesmo, de forma simples e até 
prosaica. E dessa maneira conseguimos rapidamente a ade-
são de nomes de peso como o antropólogo Roberto DaMat-
ta, o economista André Urani, a especialista em genética 
Mayana Zatz, o filósofo Renato Janine Ribeiro, o especia-
lista em energia Roberto Schaeffer, entre outros tantos. Os 
dilemas enviados por eles foram absolutamente instigantes 
e provocadores, dando margem para que os episódios do 
Globo Ciência pudessem percorrer universidades, centros 
de estudo e pesquisas em todo o Brasil e até mesmo fora do 
país, em busca de prováveis respostas, novos caminhos, ou 
possíveis soluções para aquilo que nos fora proposto. 

O economista André Urani se perguntava: “Como se criam 
e se medem as novas tendências de consumo? Como elas 
impactam questões sociais sérias como violência e de-
mocratização ao acesso tecnológico?”. Renato Janine, 
atento filósofo que é, provocado pelos limiares tênues da 
pós-modernidade tecnológica, indagava: “Como fica a on-
tologia quando a res, a coisa, a realidade, cede ao virtual?”. 
E Roberto DaMatta nos brindava com a provocação: “Qual a 
relação entre racionalidade e emoção? Como a racionalida-
de abarcará as peculiaridades culturais regionais?”. Ildeu 
de Castro Moreira, colaborador histórico do Globo Ciência 
e um dos grandes pilares da divulgação científica no Brasil, 

engrossava o coro dos questionadores, disparando: “Como 
tratar o conflito da visão de Darwin com o creacionismo na 
educação brasileira?”. 

No rol de respostas compiladas na série, entre várias co-
laborações de muitas partes do Brasil, tocamos uma outra 
rede extremamente cara ao Futura: a nossa rede da mobi-
lização. O antropólogo Alfredo Wagner, parceiro de ações 
presenciais do Futura na região norte do país, foi também 
um dos entrevistados do Globo Ciência de 2008, mostrando 
para todo o país as peculiaridades e a luta histórica de um 
grupo especial de mulheres: as quebradeiras de coco. Ou-
tro nó ativo de nossa rede de parceiros sociais.

De todo o processo, ficou a percepção de que a ciência fica 
ainda mais interessante e apetitosa quando permeada e nu-
trida pelo cotidiano, pelos problemas sociais, pelos dilemas 
humanos. Toda essa trajetória que culminou na produção de 
dez episódios da série de 2008 do Globo Ciência só foi possível 
graças à qualidade inerente de todos os projetos do Futura: a 
capacidade de operar em um ambiente de CONECTIVIDADE. 

Inovação e tecnologia
Mas nem só de dilemas se fez a série de programas do Globo 
Ciência de 2008. Tivemos a rica oportunidade de dedicar 20 
programas ao tema: empreendedorismo, inovação tecnológi-
ca e ciência. E mais uma vez utilizamos a riqueza de nossas 
redes, ativando parceiros imprescindíveis para essa constru-
ção de conteúdos, como o Sebrae , a Finep , e o Febrace . Mais 
do que sermos capazes de localizar os conteúdos necessá-
rios para nossas produções, temos que ter a habilidade de 
encontrar aqueles parceiros que já conhecem o caminho das 
pedras, que já mapearam informações e as disponibilizaram 
para a sociedade. Temos que conseguir localizar aqueles que 
são especialistas em suas áreas de atuação, reconhecendo 
seu saber e dando amplitude para suas ações. Além dessa 
estratégia nos poupar tempo e recursos, ainda potencializa 
os nós da rede, tornando-os mais fortes, mais resistentes. Fa-
zendo com que nossas articulações ultrapassem a fronteira 
do relacionamento e se concretizem na formulação de pro-
dutos concretos e tangíveis, que possam ser disponibilizados 
para um número ainda maior de usuários.

Este Anuário é todo dedicado ao tema “Conectividade”. E 
não por acaso. O Futura se funda e se nutre da compreen-
são de que só com ações em rede, a muitas vozes, é que 
conseguimos extrair o melhor de cada um de nós. Para 
isso, usamos como instrumento principal o meio audiovisual 
como vetor para essas aproximações e encontros. Sejam 
esses encontros virtuais ou presenciais. O que importa para 
o Futura é pôr em contato, ligar os fios, atar os nós da rede, 
aproximar, ligar. E certamente não foi aleatória a escolha do 
slogan do Futura, traduzido em: O CANAL QUE LIGA VOCÊ. 
A dupla conotação é óbvia: um canal que pode instigar o te-
lespectador ao mesmo tempo em que o conecta a projetos, 
comunidades, pessoas e ideias. 

Esse conceito que estrutura nossas ações há mais de dez 
anos vem ganhando cada vez mais força nos últimos anos, 
graças ao boom da internet em todos os cantos do planeta, 
inclusive no Brasil. Sabendo que mais e mais pessoas se 
conectam pela web, trocam informações e aprendem de to-
das as formas disponíveis, um fenômeno curioso começou 
a ser identificado: o crowdsourcing. Ou, aqui traduzido, o 
poder das multidões, dos grupos.

O crowdsourcing nada mais é que uma nova e crescente fer-
ramenta para a inovação. Pode gerar ideias novas, reduzir o 
tempo de investigação e de desenvolvimento dos projetos, 
diminuir custos de investimentos em produtos etc. Dois bons 
exemplos de produtos obtidos através do crowdsourcing são 
o sistema operacional Linux e o navegador Firefox, que foram 
criados por um exército de voluntários ao redor do mundo.

O crowdsourcing, definido por um outro grande exemplo 
desse fenômeno em rede (a Wikipedia), pode ser entendido 
como um modelo de produção que utiliza a inteligência e os 
conhecimentos coletivos e voluntários espalhados por todos 
os cantos (em especial pela internet) para resolver proble-
mas, criar conteúdo ou desenvolver novas tecnologias.

Navegando em águas próximas ao crowdsourcing, o Futu-
ra potencializa cada vez mais sua atuação social através 
de múltiplas redes, pelo contato direto ao conhecimento 
construído socialmente, traduzindo-o em uma grade de 
programação de TV, fazendo do Futura um projeto social 
de comunicação que tem como função ser um instrumen-
to para a transformação social. 

O que relato nos próximos parágrafos são exatamente al-
gumas das iniciativas da área de Conteúdo em 2008, que se 
valeram do princípio de que um produto é tanto mais valioso 
quantas são as mentes que o idealizam, que o modelam. 
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Ela se inscreveu na 
competição e ganhou o 
prêmio, com o melhor 
documentário sobre 

mudanças climáticas.

De olho no clima
Outro momento onde colocamos em prática nossos princí-
pios de conectividade foi na aproximação que fizemos com 
o British Council . Tanto para o Futura como para o BC, o 
tema mudanças climáticas era e é candente. E ambas as 
instituições queriam promover algum tipo de participação 
do público, em especial do jovem, pensando em ações prá-
ticas que ajudem a salvar o planeta das ameaças do aqueci-
mento global. Usando a expertise do projeto Geração Futura, 
que há seis anos capacita jovens para o meio audiovisual, 
aliando esse desejo às ferramentas gratuitas disponíveis na 
web (YouTube) e selando nosso compromisso com as futu-
ras gerações, chamando-as para a participação, nada mais 
oportuno que o concurso “De olho no clima”. 

Os participantes precisavam postar a ideia central de seu 
vídeo no YouTube e três deles seriam selecionados para 
participar de um workshop no Canal. Após essa capacita-
ção, voltariam às suas cidades de origem e produziriam um 
vídeo de maior duração, com dicas práticas para dirimir os 
efeitos do aquecimento global. Dito e feito. Os três finalistas 
também postaram seus vídeos no YouTube, tiveram mais de 
20.000 acessos e o vídeo mais votado pela internet ganhou 
como prêmio uma viagem para Londres, visitando projetos 
de cunho ambiental. A felizarda foi Patrícia Klein, do Piauí, 
com o vídeo: Ação em Rede  

E como as histórias do Futura são sempre entrecortadas por 
múltiplas redes, repare na história ao lado. Ótimo exemplo 
do que a conectividade é capaz de gerar. 

Veja os outros dois vídeos finalistas: 
http://br.youtube.com/watch?v=s8WC6W0bF1A&feature=Pl
ayList&p=2FB8AEB6A49B3A3E&playnext=1&index=2
(Usar para Transformar, de Raphael Oliveira) e 
http://br.youtube.com/watch?v=iFuwxmRaQrw&feature=Pla
yList&p=2FB8AEB6A49B3A3E&playnext=1&index=1
(Sobre Duas Rodas, por Fábio Maciel). 

Futura em livro!
Em 2008, em meio a nossa costumeira produção de pro-
gramas, nos lançamos a outro desafio: a produção do pri-
meiro livro do Futura com conteúdo acadêmico, avaliando 
o impacto do nosso trabalho de produção e distribuição 
de conteúdo pelo Brasil. Esse trabalho todo recebeu o tí-
tulo de Comunicação e transformação social: a trajetória 
do Canal Futura. Editado pela Unisinos, teve participação 
de 21 autores, atuantes em diferentes redes acadêmicas 
por todo o Brasil. O livro tem prefácio de José Marques de 
Melo e é dividido em quatro partes. A primeira, dedicada 
ao Canal Futura como um todo; a segunda, dedicada à pro-
gramação; a terceira, à mobilização comunitária; a quarta, 
à mensuração de resultados. 

Sabíamos que um livro sobre um canal de TV teria tanto 
mais força quanto maiores fossem as participações ex-
ternas de acadêmicos, pesquisadores e colaboradores 
do Futura. Isso porque caberia a eles traduzir o que so-
mos, com seu olhar de quem está junto, mas ao mesmo 
tempo resguardado por metodologias e análises de dados 
acadêmicos. Tivemos a felicidade de poder contar com 
autores de universidades como USP; Unisinos; PUC-RJ; 
UFRRJ; Universidade de Passo Fundo e Mackenzie; além 
de instituições como o Ministério da Ciência e Tecnologia; 
Fiocruz, BID e as ONGs Ibase e Cedac. De novo, exemplos 
práticos de nossa ampla conectividade. 

Testando nosso potencial
Uma das características mais instigantes da estrutura de 
trabalho do Futura é a possibilidade de ter o contato direto 
com seu público telespectador. Seja através da Central de 
Atendimento ao Telespectador, das ações presenciais da 

Mobilização Comunitária, pelo site, pelas ações promocio-
nais desenvolvidas pela Programação...

O fato é que muito frequentemente temos a chance de 
conversar diretamente com aquelas pessoas que usam os 
conteúdos do Futura, acompanham nossas séries, entram 
em contato conosco para reclamar, elogiar ou sugerir pau-
tas e acessam nosso site em busca de notícias sobre o 
que tem de novo no ar. Manter essa relação é crucial para 
o nosso trabalho. Sem esse contato, estaríamos simples-
mente testando nossas hipóteses pessoais e subjetivas de 
conteúdo na grade, vendo se chegou ou não a interessar à 
audiência, no final das contas. 

É óbvio que não estamos nos eximindo do papel que te-
mos, da grande responsabilidade que nos recai pelo fato 
de sermos uma TV que dissemina conteúdos audiovisu-
ais por todos os cantos do país. E é por isso mesmo que 
estamos sempre rodeados de colaboradores, sejam eles 
especialistas renomados ou líderes comunitários, que 
têm como tarefa nos ajudar a localizar informações acer-
tadas e relevantes para os programas e interprogramas 
que produzimos. 

Mas, sem o diálogo direto com o público, não saberíamos 
se o que idealizamos para o produto atingiu seu objetivo 
final, qual seja: o de ser entendido por quem vê, o de fazer 
sentido, o de trazer inspiração ou bons pontos para refle-
xão para os telespectadores do Futura. 

Exatamente nessa direção, organizamos ao longo do ano 
mais de uma dezena do que chamamos carinhosamente 
de “Conversas com a audiência do Futura”. Com liderança 
da área de Conteúdo  e produção da área de Mobilização, 
viajamos para várias partes do Brasil e nos encontramos 
com telespectadores do Futura, muitas vezes participan-
tes diretos de projetos sociais ligados à nossa rede de 
trabalho presencial. Nesses encontros, levávamos sem-
pre programas do Futura para assistirmos coletivamente, 
colhendo as impressões do público ao final. Com coragem 
para ouvir críticas e coração aberto para aceitar suges-
tões para melhoria de formato e conteúdo. 

Existe um milenar provérbio chinês que diz: “É preciso 
toda uma aldeia para educar uma criança”. Nada mais 
crowdsourcing. É preciso conectar redes e colocar pes-
soas e projetos em contato para fazer um canal de TV. 
Nada mais Futura!
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Como recompensa, 
viajou para a 

Inglaterra e produziu 
duas matérias para o 

Jornal Futura.
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A CLASSE DE CLAUDINE

Sinopses por episódio (26 minutos):

CANIONISMO - no ar em 12 de agosto
O Adrenalina vai aos cânions da Jabutica-
beira e do Cachorro Bravo, em São Miguel 
do Oeste, em SC, conferir o canionismo, 
esporte que mistura emoção e contato 
com a natureza. Confira quais são os equi-
pamentos necessários, a história do ca-
nionismo e a descida da equipe do progra-
ma de uma cachoeira de 60 metros.

PARAQUEDISMO - no ar em 19 de agosto
O programa Adrenalina vai até Búzios, no 
RJ, para praticar o esporte considerado 
mais radical do mundo: o paraquedismo. 
A apresentadora Ana Karina, paraque-
dista há 11 anos, faz seu salto de número 
300, enquanto o diretor Leo Sassen faz 
seu primeiro salto duplo. Além disso, 
uma conversa exclusiva com Eduardo 
Gurgel, o paraquedista mais idoso em 
atividade da América do Sul.

DESCOBRINDO ABROLHOS  
no ar em 26 de agosto
O programa mostra como o mangue-
zal da cidade de Caravelas influencia 
a vida marinha de Abrolhos. No centro 
de visitantes, a equipe faz a trilha do 
Marobá, que passa pelo manguezal 
e descobre alguns ossos de baleias 

jubarte, que visitam a região de julho 
a novembro. Conheça a importância 
histórica da cidade de Caravelas para 
o crescimento econômico nacional no 
Brasil Colônia.

VOANDO PELOS CâNIONS  
no ar em 2 de setembro
O Adrenalina voa de paraglider e para-
motor sobre os cânions da Serra Geral, 
na divisa do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Os pilotos do sul do país des-
cobriram uma nova rampa na Pedra do 
Forno, no município de Morrinhos do 
Sul, no RS, local perfeito para a prática 
do voo. A equipe do programa sobrevoa 
os parques da Serra Geral de paraglider 
e paramotor e mostra um show de ima-
gens belíssimas e inéditas.

MERGULHO EM ABROLHOS 
no ar em 9 de setembro
O Adrenalina mergulha nas profun-
dezas de Abrolhos para conhecer um 
naufrágio de 120 metros, o Guardiana, 
o naufrágio mais antigo da região. 
Imagens fantásticas de corais, pei-
xes e chapeirões estão nesse progra-
ma, que mistura emoção e aventura. 
Confira ainda um trekking nas ilhas 
Redonda e Siriba, onde há uma infini-
dade de aves marinhas.

SKATE - no ar em 16 de setembro
O programa foi até o X-Games, em São 
Paulo, para falar com feras do skate ver-
tical e do street, como Bob Burnquist, 
Lincon Ueda, Sandro Dias “Mineirinho” 
e muitos outros. O skate surgiu na dé-
cada de 60 para substituir a prancha de 
surf e imitar o movimento dos surfistas 
no mar. Hoje é um dos esportes mais pra-
ticados no mundo.

RAPEL URBANO - no ar em 23 de setembro
Para homenagear os dois principais 
cartões postais de Porto Alegre, o Adre-
nalina resolveu fazer um rapel urbano, 
totalmente radical. São 110 metros na 
chaminé da Usina do Gasômetro, que 
acaba de completar 80 anos. Outro rapel 
radical é o da Ponte do Guaiba, a única 
com vão móvel ainda em funcionamento 
na América Latina.

BMX E MOTO FREESTYLE 
no ar em 30 de setembro
O programa confere tudo sobre BMX e 
Moto Freestyle nos X-Games, em São 
Paulo. Há entrevistas com os brasilei-
ros do BMX Leandro Moreira (Oweral), 
Leonardo Terrasso e Rodrigo Takari e 
também com os atletas da Moto Frees-
tyle Giancarlo Bergamini, Ciro de Olivei-
ra e Gilmar Pereira.

AçãO

O programa Ação apresenta experiên-
cias de cunho social bem-sucedidas, 
realizadas por voluntários, organiza-
ções não-governamentais e moradores 
de comunidades. Tais experiências in-
cluem ações afirmativas, enfrentamento 
de preconceitos, iniciativas de inclusão 
social ou de cunho educativo, envolven-
do projetos de arte e educação.Em 2008 
foram exibidos 52 episódios.

TEMA: inclusão social
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
No ar a partir de 6 de janeiro
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADOR: Sérgio Groisman é 
jornalista. Desde 1990 comanda pro-
gramas de televisão direcionado aos 
jovens. Começou no SBT com o Pro-
grama livre, passou pelas TVs Gazeta 
e Cultura e, em 1999, foi contratado 
pela Rede Globo, vindo apresentar 
programas também no Canal Futura. 

Crianças da Tunísia, da Argélia, da Chi-
na, do Sri Lanka, do Mali, de Portugal, 
da Romênia e do Brasil. Meninos e me-
ninas com diversas idades, culturas, 
hábitos, línguas diferentes e níveis de 
escolaridade variados se encontram 
numa mesma sala de aula. A Classe 
de Claudine é um espaço de convivên-
cia e aprendizagem onde todos têm 
os mesmos direitos e se tornam iguais 
respeitando as diferenças. A escola é 
pública. O desafio é aprender a língua 
francesa e o cenário para as desco-
bertas é Paris, uma cidade educadora. 
No documentário, Gabriella, Chang, 
Dohnia, Océan, Pedro, Luci, Sami, 
Luccas, Luiz e a professora Claudine 
nos trazem lições de solidariedade, 
tolerância, afeto e mostram que, atra-
vés da educação, é possível integrar, 
transformar, ensinar e aprender.

TEMAS: diversidade cultural, escola
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 27 de junho
DURAÇÃO: 26 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Unisinos
PRODUTORA REALIZADORA: 
TV Unisinos

ADRENALINA

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 prati-
cando canionismo, rapel urbano, mer-
gulho e paraquedismo, entre outros. O 
programa é produzido pela TV Unisinos, 
universidade parceira do Canal Futura.

TEMAS: comportamento, esportes
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIRO: TV Unisinos

APRESENTADORES: 
Ana Karina Belegante é jornalista. 
Atuou como repórter e produtora do Te-
lejornal Uninews, da TV Unisinos-RS.
Leo Sassen é diretor de TV, diretor de 
fotografia e repórter. Formado em Pu-
blicidade e Propaganda, com pós-gra-
duação em Cinema, atua no mercado 
de TV, cinema e vídeo há 15 anos.
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Desde 2005, o Canal Futura busca desenvolver estratégias de 
conectividade e atua fortemente em redes, buscando aproxi-
mação e interação com universidades, centros de pesquisa, 
produtoras, organizações não-governamentais, entre outros.  
A área de Mobilização Comunitária tem a responsabilidade de 
ampliar o acesso e a utilização de conteúdos do Futura nessas 
redes e possui também a tarefa de apoiar a concepção e a pro-
dução de programas em diálogo com diferentes instituições da 
sociedade civil organizada. Esse posicionamento é perseguido 
a cada ano. Mais do que dizer, temos que fazer. Mais do que fa-
zer, temos que avaliar e revisitar nossas propostas para conti-
nuarmos a consolidar o compromisso de transformação social 
do Canal Futura. Em 2008, avançamos bastante nessa trajetória 
e algumas iniciativas exemplificam essa caminhada. 

Das redes para tela, da tela para muitos lugares de encontro
A atuação em parceria com o a equipe de jornalismo do Ca-
nal tem se mostrado fundamental para trazer à tela do Futura 
debates e visões em disputa no país.  Foram cerca de 90 ma-
térias, entrevistas e 16 programas realizados com apoio da 
Mobilização. Essa produção gira em torno, principalmente, 
das agendas de educação, juventude e direitos humanos, de-
batidas entre os atores do terceiro setor no país. Nos progra-
mas Jornal Futura e Sala de Notícias circularam percepções 
e questões normalmente invisíveis na grande mídia. Isso é 

uma conquista importante, mas a forma de fazer, principal-
mente nas séries especiais, também se mostrou transfor-
madora. As equipes dos programas jornalísticos viveram 
imersões com consultores e lideranças das temáticas em 
questão, foram discutir suas pautas junto com organizações 
não-governamentais e com as pessoas que seriam persona-
gens das matérias jornalísticas.

Há uma mudança profunda de ponto de vista, de posiciona-
mento em relação aos contextos locais e de tratamento dos 
mesmos na mídia, tanto pelas equipes do Canal quanto pelos 
grupos locais. Hábitos de fazer e ver TV começaram a mudar 
com esse trabalho. As séries sobre o Rio Madeira, Juventu-
de e Participação e Enfrentamento da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes foram os principais frutos. Esses 
produtos são a parte visível na televisão do trabalho da Mo-
bilização para conectar grupos, para construir novas expec-
tativas sobre a relação com a TV e para estabelecer laços de 
confiança e de proximidade, com a definição de intencionali-
dades claras para todos os participantes no processo de pro-
dução dos conteúdos midiáticos. Espera-se que essa mesma 
clareza de intenções esteja também na posterior utilização 
dos produtos televisivos em ações sociais, educacionais e 
culturais em todo o país. Isso é o que chamamos de circulo 
virtuoso de produção do Futura.

Em 2008, destacaram-se três iniciativas especiais de pro-
dução que traduzem  esse empenho na interação  com  or-
ganizações sociais e na inovação das formas de produção. 
São exemplos que traduzem um pouco o modo de fazer TV 
do Canal Futura (Leia mais sobre diálogos com grupos so-
ciais no artigo Mobilizar com parceria da TV, de Nina Ulup 
e Priscila Pereira):  

• A série Diz Aí! foi produzida por jovens do Geração Futura junto a 
grupos e ONGs de 7 estados brasileiros que estavam se preparando 
para a Conferência Nacional de Juventude, realizada em abril, em 
Brasília. Os programas foram exibidos na abertura do evento. 600 
mil jovens participaram de debates preparatórios para definição das 
políticas públicas de Juventude e a série procurou mostrar um pou-
co da complexidade das discussões. Além de exibidos no Futura, os 
Interprogramas foram disponibilizados no Futuratec,  nos vários sites 
de grupos jovens e distribuídos em DVD, como parte do acervo da 
Maleta Democracia.

• A série Nova Cartografia Social da Amazônia mostra um Brasil 
desconhecido por muitos e como comunidades de diversas regiões 
do norte do país estão mapeando e ressignificando seus territórios, 
saberes e fazeres. Uma dupla composta por um diretor/cinegrafista e 
uma representante da equipe de Mobilização acompanhou as viagens 
da equipe de pesquisadores da UFAM, coordenada pelo antropólogo 
Alfredo Wagner, nas visitas a essas comunidades.  A metodologia do 
trabalho de mapeamento desenvolvido pela universidade, assim como 
o conhecimento dos grupos comunitários sobre seus recursos naturais 
e culturais foram documentados. Todas as gravações foram negociadas 
com os moradores locais.  A série vem sendo utilizada pelas comuni-
dades retratadas para fortalecer suas atuações locais, assim como por 
outros que se reconhecem nas experiências de vida apresentadas ou 
identificam o valor das histórias dessas populações. 

• O processo de diálogo anterior e durante a produção da série sobre 
Exploração Sexual com o jornalismo permitiu o reconhecimento do 
Futura junto a grupos de referência, que distribuíram a série por meio 
de sites e a utilizaram também como apoio à organização do III Con-
gresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. As oficinas com jovens realizadas pelo Futura, du-
rante o Congresso, produziram o registro das visões de vários países 
sobre o tema. Nessa ocasião, também celebramos a parceria com 
o WCF para produção de uma série inédita em animação intitulada 
Que Exploração é Essa?, a ser produzida para o ano de 2010. O tema 
delicado será tratado para apoiar iniciativas sociais e educacionais 
junto a adolescentes, familiares e educadores. 

Cadeia de valor - Com as redes, nas redes e pelas redes..
Outro objetivo da Mobilização diz respeito a conectar redes 
e instituições para disponibilizar os conteúdos do Futura e 
associá-los a iniciativas e projetos existentes. A grade do 
Futura, desde o seu início, sempre favoreceu o uso de seus 
conteúdos por ser organizada em torno de temas. Por meio 
de ações presenciais  tivemos um crescimento constante 
do número de instituições impactadas que participaram de 
projetos e ações regulares de Mobilização, mas o desafio 
de alcance, de se ganhar escala no número de instituições 
que utilizam o conteúdo futura e na qualidade desse trabalho, 
sempre permaneceu.  Buscamos qualificar cada vez mais 
essa interlocução com as redes, além de trazer para a tela 

o conhecimento de temas emergentes e importantes para 
as instituições com as quais atuamos. Para isso, mudamos 
a estratégia de atuação da Mobilização nesses últimos anos. 
Passamos de uma proposta de atendimento ponto a ponto, 
individualizada, para uma ação em redes com instituições de 
referências que foram mapeadas, identificadas em momen-
tos de conferências públicas, prêmios nacionais e conecta-
das  por meio de diversas estratégias de articulação local. 

O país mudou e o aprofundamento da democracia permite 
a consolidação de grupos e instituições que fazem a dife-
rença e estão na liderança de iniciativas sociais e relacio-
nadas à educação, à cultura e à juventude atuando junto 
a comunidades, influenciando as políticas públicas. Esses 
grupos são os parceiros prioritários para a Mobilização Co-
munitária. São instituições reconhecidas que lideram e fa-
cilitam a realização de projetos de qualidade em torno dos 
temas da agenda do canal, nos âmbitos locais e regionais. 
Elas conhecem e têm intimidade com os públicos prioritá-
rios para o Futura e possuem acesso ao uso de tecnologias 
de informação, o que favorece o uso das mídias e o monito-
ramento. Essas parcerias têm permitido maior capilaridade 
e efetividade para ação social com o conteúdo do Canal, 
evitando  sobreposições e desperdício de recursos.  Por 
intermédio de projetos como maletas futura, salas futura e 
outros mais pontuais, a Mobilização disponibiliza o acesso 
a conteúdos e a metodologias que contribuam para reali-
zação de ações e políticas, criando uma cadeia de valor de 
fortalecimento mútuo. 

Como exemplo, no Projeto Maletas Futura estabelecemos 
parcerias com 126 instituições acompanhadas presencial-
mente em 14 estados. Essas instituições levaram o conteúdo 
das Maletas para 24 estados brasileiros dentro de seus proje-
tos prioritários e realizaram ações junto a outras 1359 institui-
ções. Com as maletas Beleza e Meio Ambiente, as atividades 
até 2008 alcançaram um público estimado de 420 mil pessoas, 
sendo cerca de 20 % formado por jovens. (Leia mais sobre o 
projeto Maletas no artigo de Jacinta Rodrigues.)

Essa cadeia de valor deve ser baseada na ética das rela-
ções, na negociação clara das expectativas, no aprendiza-
do mútuo e aberto à contribuição de todos, assim como em 
contrapartidas e limites bem definidos de cada participante 
dos projetos. Dessa forma, buscamos viabilizar para todos 
os parceiros envolvidos maior sustentabilidade das ações 
no longo prazo; alavancar conhecimentos, competências e 
práticas; compartilhar recursos e custos; antecipar movi-
mentos e desenvolver capital social.

As expectativas em torno desse trabalho são muitas. Não te-
mos como prever as forças que serão desencadeadas nes-
se processo de mobilização e transformação, mas temos o 
compromisso de compartilhar com todos os avanços e difi-
culdades dessa caminhada.  Para facilitar e aprofundar esse 
diálogo, as ferramentas de interatividade são fundamentais. 
Em 2008 preparamos junto com várias outras áreas do Canal 
o Conexão Futura, uma praça digital para ser mais um espa-
ço de diálogo, reflexão e troca. Convidamos para um próximo 
encontro no www.conexaofutura.org.br. Até lá!

ESCALADA EM CASCATAS CONGELDAS 
no ar em 7 de outubro
O Adrenalina mostra um campeonato de 
rapel em cascatas congeladas na cida-
de de Vallecitos, na Argentina, na Cordi-
lheira dos Andes. No programa, além das 
cascatas artificiais feitas especialmente 
para o evento, confira a conversa com 
os atletas sobre as técnicas mais segu-
ras para esse tipo de escalada.

ADRENALINA NOS ANDES  
no ar em 14 de outubro
No episódio Adrenalina nos Andes, a 
equipe do programa vai até a Argenti-
na praticar esportes de inverno e subir 
montanhas incríveis. Conheça a mon-
tanha Andrezito, em Vallecitos, que tem 
diversas cascatas congeladas. Na ci-
dade de Los Penitentes, no parque do 
Aconcágua, assista a caminhadas nas 
montanhas com demonstrações de téc-
nicas de resgate.

FIChA TéCNICA
Apresentação: Ana Karina Belegante
Direção e reportagem: Leo Sassen
Câmeras de externa: Luca Silveira e 
Leo Sassen
Edição: Maurício Brunner, Luca Silvei-
ra, Beto Nickhorn, Diego Vidal e José 
Carlos Soares
Assistente de produção: Débora 
Américo da Silva
Produtora realizadora: Clip Produtora

Equipe TV Unisinos
Coordenação técnica: 
Wolfran Bittencourt
Coordenação de programação 
e conteúdo: Daniel Pedroso

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Gustavo Baldoni
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

COMO ATUAR EM AMbIENTES DE REDES E FORTALECER AS LIGAçõES 
DO CANAL EM TORNO DE CAUSAS PRIORITÁRIAS PARA O PAÍS? 
MARISA vASSIMON|GERENTE DE MOBILIzAçãO COMUNITÁRIA
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AFINANDO A LÍNGUA

TROVAS, TROVADORES E SUAS CON-
QUISTAS - no ar em 14 de julho
O programa fala da forma lírica de contar 
uma história. Lendas ao som dos instru-
mentos. Cantadores, trovadores e me-
nestréis. A origem da literatura de língua 
portuguesa e o canto de Oswaldo Mon-
tenegro e Maria Bethânia. Ao fim, a can-
ja do menestrel urbano Mauricio Baia. 

ME DÊ MOTIVOS - no ar em 21 de julho
A partir da obra de Graciliano Ramos, 
de trilhas sonoras do cinema e da tele-
visão e da musica Capitu, o programa 
trata dos leitmotivs de uma obra de arte. 
Ao final, a canja do grupo Do Amor. 

PALCO ILUMINADO
no ar em 28 de julho
O programa parte da arte medieval de 
se adornar as letras de um texto, as 
chamadas iluminuras, para falar da 
complementaridade de texto e ima-
gem, do diálogo entre as linguagens, 
de textos que geram imagens e vice-
versa. Vamos buscar iluminuras nas 
composições poéticas de Frejat, Ma-
noel de Barros e Tom Jobim. Ao final, o 
Manacá visita o Afinando a Língua.

DEPOIS DA CATARSE, A EPIFANIA
no ar em 11 de agosto
Através da poesia, do cinema e da 
música, o programa trata e exemplifi-
ca catarse e epifania, dois conceitos 
que gravitam nas composições de 
Nando Reis, Castro Alves e Pitty, e no 
cinema de Murilo Sales, entre outros. 
No final, a convidada do programa é 
Silvia Machette. 

COM LICENÇA POÉTICA
no ar em 18 de agosto
O programa fala de composições po-
éticas que usam a inadequação da 
língua em prol da poesia. Música e 
poesia servem de exemplo para essa 
discussão. São ouvidos Ultraje a Rigor 
e Marisa Monte. Oswaldo Pereira can-
ta Adoniran Barbosa. 

VIDAS NO PAPEL - no ar em 25 de agosto
O programa fala de composições po-
éticas que priorizam o “falar de si”, o 
“eu” presente no texto. Vamos então 
tratar da autobiografia e também de 
músicas e poemas autobiográficos, 
tais como Drão, de Gilberto Gil, e 1967, 
de Marcelo D2.

PROSAS CRUzADAS
no ar em 1 de setembro
O programa fala de referências e in-
fluências na música, na literatura, no 
cinema. A árvore genealógica da cria-
ção. Para isso reunimos Pato Fu, Mia 
Couto, Ondjaki, Humberto Mauro e 
Diogo Nogueira. 

CRôNICAS DA VIDA
no ar em 8 de setembro
O programa fala de composições poé-
ticas que buscam retratar e entender 
o Brasil através do cotidiano. A mar-
ca da brasilidade impressa nas pági-
nas de jornais, em livros, na tela do 
computador. Para entender o Brasil, 
versos de Ferreira Gullar, a crônica de 
Antonio Maria, a música de Seu Jorge 
e de zeca Baleiro, além da canja de 
Moyseis Marques.

Afinando a Língua oferece uma análise peculiar e envolvente da língua portu-
guesa, através de elementos cotidianos da comunicação próximos ao universo 
jovem. Videoclipes, letras de músicas, textos literários e poesias consagradas são 
sempre mote para reflexões, discussões e aprendizagens. O programa discute os 
diversos significados e variedades linguísticas do português, procurando mostrar 
ao público também uma perspectiva histórica que contextualiza a produção literá-
ria, apresentando ao longo de sua produção os principais autores e gêneros que 
fazem parte de nossa cultura.  

FIChA TéCNICA
Direção: Rosane Svartman
Roteiro: Juliana Lins
Consultoria: Marcelo Beauclair
Edição: Rodrigo Nascimento e Bernardo 
Kamnitzer
Produção executiva: Rodrigo 
Montenegro
Direção de fotografia e câmera:
Isabela Fernandes
Direção de arte e cenário: Udi Florião
Assistente de direção: Adriana Câmara
Produção: Fabiana Guzman, Bianca 
zanoni, Irene Callado e Camila Farias
Figurino: Dorys Hansen
Caracterização: Vanize Sousa
Câmeras: Ferraro, Adriana Câmara e 
Bernardo Kamnitzer
Som direto: Diogo Fonseca, Evandro Lima 
e Marcos Donate
Gravação e mixagem das bandas: 
Vinícius Bacellar e Paulinho P.A
Narração: Ana Paula Bouzas
Videografismo: Ângela Odoardi
Abertura: Rodolfo de Souza e Stânio Soares
Trilha original: Ricardo Imperatore e 
Nervoso
Produção musical: Bruno Levinson
Revisão de texto: Márcia Chaves
Produtora realizadora: 
Panorâmica Comunicação Ltda

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Gustavo Baldoni
Produtoras assistentes: 
Meriene Mazzei e Renata Lima
Negociação de direitos: Gilsa Ribeiro
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

Sinopses por episódio (30 minutos):

HAICAI: UM INSTANTE PARA SEMPRE 
no ar em 16 de junho
O programa conceitua e exemplifica 
essa composição poética de origem 
japonesa. Ampliando o seu conceito, 
vemos também como escritores, po-
etas e compositores brasileiros, pro-
positalmente ou não, pincelaram de 
haicais as suas obras, entre eles Tom 
Jobim, Erico Verissimo, Alice Ruiz e 
Arnaldo Antunes. 

ODE TUPINIQUIM
no ar em 23 de junho
O programa fala sobre a ode, composi-
ção poética que tece loas a alguém ou 
alguma coisa. Os objetos de adoração 
são vários: uma mulher, um lugar, uma 
santa de devoção, a poesia. Na litera-
tura, os modernistas, como Mário de 
Andrade, subverteram seu conceito. 
Na música, Gabriel, o Pensador e João 
Brasil desfilam suas odes pela cena 
contemporânea. 

LAMENTOS EM POESIA
no ar em 30 de junho
O programa retrata reflexões poéticas 
acerca da perda. Fagundes Varela, Ti-
tãs, Chico Buarque e Adriana Falcão 
são os personagens-autores desse 
poema. Sob várias visões, o programa 
trata de elegia. No final, uma roda de 
samba com Casuarina.

AS SAGAS DA VIDA
no ar em 7 de julho
O programa trata da composição 
poética saga, uma narrativa em 
busca da origem das coisas, da 
identidade. Essa saga apresenta o 
Riobaldo de Guimarães, a Natasha 
do Capital Inicial e o Soldado do 
Morro de MVBill.

TEMAS: leitura, literatura e linguagem, 
música
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
LICENCIAMENTO: não liberado

APRESENTADOR: Tony Bellotto é compo-
sitor e guitarrista da banda de rock Titãs.O 
músico, que comanda o Afinando a Língua 
desde 1999, também é autor de romances 
como Belini e a esfinge, adaptado para o ci-
nema em 2002, Belini e o Demônio, BR-163, 
Os insones e O livro do guitarrista.
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RETA FINAL PARA UM NOvO PROGRAMA 

O terceiro Pitching do Canal Futura entrou na reta final. Nos 
dias 7 e 8 de agosto, os dez finalistas do processo seletivo 
se apresentaram na sede da Fundação Roberto Marinho. 

O objetivo deste terceiro Pitching foi escolher um pro-
grama para entrar na grade do Futura em 2009, com um 
enfoque especial no tema saúde. Os representantes das 
produtoras finalistas explicaram seus projetos, exibiram 
um vídeo promocional do programa proposto e respon-
deram às dúvidas da banca avaliadora, composta por 
profissionais de diversas áreas do Futura - gerência, con-
teúdo, mobilização comunitária, desenvolvimento institu-
cional, comunicação, arquivo de imagens, artística, entre 
outras - além de três convidados externos: Beatriz Car-
doso, consultora e educadora; Carlos Silva, pediatra do 
Sistema Único de Saúde; e Carla Esmeralda, professora 
de Pitching da Fundação Getúlio Vargas. 

O desafio é grande e as ideias são variadas. Bem-estar, pre-
venção, qualidade de vida, terceira idade e alimentação são 
os temas que mais interessam às produtoras que participam 
da seleção. Entre os questionamentos impostos pela banca 
estão a relevância dos temas para a população em geral, a 
abrangência do público a ser atingido e, sobretudo, o cuida-
do na hora de abordar assuntos delicados. 

Viver junto e a magia do teatro
A primeira produtora a se apresentar foi a Cara de Cão, do 
Rio de Janeiro, com o projeto Com Vivências. A proposta é 
mostrar, através de grupos que interagem juntos, como a vida 
em sociedade pode suscitar questões ligadas à saúde. 

O vídeo promocional mostrou o exemplo da banda baiana 
Cofdamu. Recém-mudada para o Rio de Janeiro, a turma de 
sete músicos divide um apartamento de quarto-e-sala em 
Copacabana e vive os prazeres da vida em comunidade, 
como comer juntos e dividir experiências, mas também os 
problemas, como as crises respiratórias decorrentes do ex-
cesso de poeira dentro de casa. 

Em seguida, a Madremídia, produtora de São Paulo, apre-
sentou o seu Doutores da Alegria. Os famosos atores que 

lidam com doentes em hospitais são protagonistas da série, 
em episódios regados a bom humor. A ideia é aproveitar o 
potencial teatral do grupo em pecinhas de ficção que divir-
tam e tragam informações úteis sobre doença e prevenção. 

Saber tradicional, saber da idade
Única produtora de fora do eixo Rio-São Paulo, a Imagem 
Produções, do Pará, concorreu com o projeto Farmácia 
Nativa. A ideia é mostrar o preparo e o uso de remédios 
que têm a medicina tradicional como matéria-prima. 
Depoimentos de pessoas que produzem chás com ervas 
que prometem curas diversas são intercalados com a 
opinião de especialistas ligados à medicina tradicional 
e da população que utiliza os métodos alternativos. Um 
dos objetivos da série é incentivar a pesquisa com er-
vas tradicionais. 

O programa Flor da Idade, ideia trazida pela produtora Giros, 
de São Paulo, tem seu foco voltado principalmente para as 
pessoas a partir dos 40 anos. Com apresentação de Stênio 
Garcia, o programa quer mostrar que vive melhor quem tem 
uma família saudável, pratica exercícios, alimenta-se bem e 
cultiva hábitos felizes. Entre os desafios propostos está o de 
conseguir criar pontes de diálogo com outras faixas etárias, 
através de quadros que falem, por exemplo, de tecnologia e 
de alimentação funcional. 

A produtora paulista Aplauso Brasil tem larga experiência 
com o tema saúde, graças a suas publicações escritas vol-
tadas para práticas como futebol, yoga e corrida. O Mais 
Vida, projeto para a nova série, busca trazer ideias de há-
bitos e atitudes acessíveis a todos, que podem modificar a 
forma de viver e, consequentemente, a saúde de quem os 
põe em prática. No vídeo promocional, eles citam o exemplo 
da corrida, uma atividade barata e democrática. 

Diálogo, ação e acessibilidade
No segundo dia de exposição de projetos, a banca começou 
os trabalhos analisando a proposta da Pequi Filmes, de São 
Paulo. No Saber Saúde, o gancho é o diálogo entre o conheci-
mento científico e as práticas populares, alternativas e tradi-
cionais. Entram em cena os quilombolas, indígenas, africanos 

e também os moradores de 
periferia das grandes cida-
des. Os mundos diferentes 
trazem ideias e discutem 
divergências e pontos em 
comum.

Saúde em Ação, da 
produtora Panorâmica, 
quer falar sobre o tema 
de forma leve e diverti-
da, com base em duas 
ideias principais: pre-
venção e qualidade de 
vida. Com o formato de 
programa jovem, con-
duzido por um apresen-

tador carismático, o vídeo promocional aborda o tema 
diabetes através de bate-papo nas ruas, dados estatís-
ticos e uma inusitada blitz à geladeira de uma família 
onde todos sofrem da doença. 

No Sem Barreiras, da Mutante Filmes, de São Paulo, há 
um tema fixo definido para toda a série: a acessibilidade. 
De que maneira vivem aqueles que têm algum dificuldade 
no seu ir e vir, seja por deficiência física, visual ou auditi-
va, obesidade, gestação ou qualquer outra limitação? Uma 
tetraplégica e um cego se encontram em um restaurante 
de São Paulo e encaram a seguinte brincadeira: se ela não 
pode levantar o braço e ele não pode ver, como fazer para 
chamar o garçom? O bom humor está presente em toda a 
série. A intenção é mostrar dificuldades e apontar solu-
ções no dia-a-dia. 

Estamos bem e comemos bem
Para os diretores da produtora Mixer, do Rio de Janeiro, não 
há nada mais comum do que o clássico “tudo bem” como 
resposta quando somos questionados pela nossa saúde em 
geral. Mas será que está tudo bem mesmo? Daí nasceu o 
título da série, Tudo Bem, que pretende falar sobre pessoas 
que não estão doentes. Como mantêm ou põem em risco a 
própria saúde? A ideia é priorizar situações cotidianas, mais 
do que opiniões de especialistas. 

Última produtora a se apresentar, a carioca Luz Mágica pro-
põe o programa Vem de Lá, sobre alimentos. Cada episódio 
explora uma fruta, legume ou verdura tradicional de alguma 
região do país. Os astros comestíveis terão seus valores 

nutricionais esmiuçados, serão contextualizados em suas 
histórias de origem e cultivo e, ao final, viram receitas de 
fácil preparo. 

O importante é abrir caminhos
Para Carlos Silva, médico convidado da banca de examina-
dores, o essencial para o vencedor é que ele consiga tratar 
do tema da forma mais ampla possível, garantindo ao teles-
pectador acesso a serviços de utilidade. 

“É importante aumentar a autoestima das pessoas, criando a 
sensação de que elas podem cuidar da própria saúde. Neste 
sentido, dicas simples, como a importância de lavar as mãos 
e beber muito líquido, já são preciosas”, disse Silva. 

Carla Esmeralda, especialista em Pitching, explica que o 
que deve ser avaliado pela banca é a relevância do tema, 
sua capacidade de ser bem desenvolvido e, acima de tudo, 
a razão por que determinada produtora se mostrou mais 
apta a dar vida ao seu determinado projeto. 

“É preciso levar em conta o diferencial que a ideia traz. 
No caso do tema saúde, é necessário criar um gancho 
que desperte o interesse do telespectador, para que dia-
riamente ele sinta vontade de acompanhar a série”, argu-
mentou Esmeralda. 

Em 2009, uma dessas propostas fará da saúde o centro das 
atenções no Futura.

Publicado originalmente em www.futura.org.br

O
 G

lo
bo

 /R
J 

| 1
8/

5/
20

08

O
 G

lo
bo

 /R
J 

| 1
7/

8/
20

08

22 23



AMAZÔNIA, UMA NOvA CARTOGRAFIA

A série mostra a atuação do projeto 
Nova Cartografia Social, que propõe a 
construção de um novo mapeamento 
da região amazônica, incorporando as 
causas e os interesses dos povos tradi-
cionais e movimentos sociais da região. 
Por meio de incursões em cinco dife-
rentes localidades onde problemáticas 
específicas são debatidas, a série tenta 
expressar a amplitude das questões vi-
vidas por pessoas e culturas em busca 
de sua auto-afirmação.

TEMAS: ecologia, identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: UFAM / Fundação Ford 
e Fundação Vale

Sinopses por episódio (30 minutos):

RIO JAUAPERI - no ar em 2 de junho
O primeiro episódio mostra a atuação 
do projeto Nova Cartografia Social, que 
monta oficinas de mapas onde são de-
limitadas questões políticas e geográ-
ficas relevantes para a comunidade. O 
programa acompanha o envolvimento 
dos participantes da AARJ - Associa-
ção dos Artesãos do Rio Jauaperi, no 
Amazonas, aprendendo a utilizar o GPS, 
traçar suas fronteiras territoriais e noti-
ciar sua história.

RIO PRETO DA EVA - no ar em 3 de junho
O programa mostra a vida da comu-
nidade indígena de Rio Preto da Eva, 
no Amazonas, reunida ali por meio 
da doação de terras feita por um 
estrangeiro. O projeto Nova Carto-
grafia Social apoia a comunidade na 
produção de um fascículo que pode 
auxiliar os indígenas na preservação 
de suas terras.

CUNURI - no ar em 4 de junho
O episódio revela o cotidiano particular 
da comunidade indígena de Cunuri, no 
Amazonas, às margens do rio Vaupés, 
próximo à fronteira com a Colômbia. O 
projeto Nova Cartografia Social conta 
com a participação dos próprios índios, 
construindo um universo geográfico 
singular, revelando a comunidade como 
difusora de conhecimento.

IAUARETÊ - no ar em 5 de junho
Na escola, os jovens indígenas de 
Iauaretê, no Amazonas, aprendem a 
importância de se localizarem geogra-
ficamente. A partir da metodologia de 
trabalho da Nova Cartografia Social, os 
participantes fazem o levantamento de 
referenciais geográficos simbólicos im-
portantes para a comunidade.

BELÉM - no ar em 6 de junho
O programa retrata a realidade dos 
portos públicos de Belém, no Pará, 
utilizados pela população ribeirinha e 
pequenos mercadores como centro 
de negócios, trocas e encontros. A 
atuação do projeto Nova Cartografia 
Social da Amazônia ajuda a dimensio-
nar a importância desses equipamen-
tos, cuja ameaça de desaparecimen-
to preocupa aqueles que retiram seu 
sustento dos portos.

FIChA TéCNICA
Apoio institucional: Fundação Vale
Direção, câmera e roteiro: Leandro HBL
Edição e roteiro: Breno Fortes
Produção executiva: Humberto Cattabriga
Direção de arte: Cláudio Portugal
Som e trilha sonora: Marcel Dadalto
Produtora realizadora: 
Mosquito Vídeo e Design Ltda

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Rosi Escobar e Lúcia Morgado
Produtoras assistentes: Meriene 
Mazzei e Maria Cecília Moutinho
Mobilização comunitária: 
Nina Ulup, Thaís Brianezi, 
Daniela Guedes e Júlia Düppré
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

Cinco documentários produzidos em di-
ferentes países das Américas abordam 
a questão do acesso à água e sua re-
lação com o meio ambiente, desenvol-
vimento sustentável e impacto nas co-
munidades locais. Os vídeos mostram a 
atuação de uma ONG ou grupo organi-
zado, seus desafios e conquistas.

A ciência provou que esses animais 
têm sentimentos antes considerados 
exclusivos dos seres humanos, como 
alegria, sofrimento, prazer e dor, entre 
outros. A partir deste conhecimento, é 
inevitável o questionamento de como 
são tratados, passando a ser uma obri-
gação moral dos seres humanos ga-
rantir o bem-estar dos animais que os 
rodeiam. O vídeo aborda a senciência 
dos animais de companhia, silvestres e 
os utilizados para produção, trabalho e 
entretenimento.

TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 16 de novembro
DURAÇÃO: 52 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Denise Gonçalves
Produtora realizadora: WSPA Brasil
Distribuição: WSPA Brasil

O documentário discute a senciência 
animal, ou seja, a capacidade de sentir 
dos animais. A senciência já foi compro-
vada cientificamente inúmeras vezes 
nos vertebrados e em alguns moluscos. 

TEMAS: diversidade cultural, ecolo-
gia e ecosssistemas 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 30 de agosto
DURAÇÃO: 64 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Mauricio Purto e Coti Donoso
Produtora realizadora: Avina
Distribuição: Avina

ÁGUAS DA AMéRICA ANIMAIS, SERES SENCIENTES
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AO PONTO

MORTE - no ar em 24 de novembro
O programa trata de um assunto que 
a maioria das pessoas procura evitar: 
a morte. Parece que nunca estamos 
preparados para enfrentar a perda de 
alguém ou para encarar com natura-
lidade o fato de que nós também so-
mos mortais. Jairo Bouer discute com 
a plateia a importância de se pensar 
sobre o tema, a função do luto e dos 
rituais relacionados à morte, os medos 
e sentimentos envolvidos. O programa 
traz ainda a banda Los Porongas, um 
quadro que retrata a profissão de pa-
deiro e outro que mostra como colorir 
tênis e bonés com tintas e pincéis.

CONSUMO - no ar em 1º de dezembro
Ao Ponto investiga como é relação 
dos jovens com o consumo. O que 
compram, por que querem tanto cer-
tas coisas, quando o consumo deixa 
de ser saudável? Jairo Bouer tam-
bém discute com a plateia a urgência 
de consumir pensando em minimizar 
os impactos para o planeta, como di-
ferenciar as coisas de que precisa-
mos daquelas que desejamos, quais 
são os momentos em que usamos as 
compras para preencher um vazio 
emocional. O programa conta ainda 

com a participação da banda Leões 
de Israel e com os quadros Técnico 
em Segurança do Trabalho e Custo-
mização de Camiseta.

EU TENHO A FORÇA
no ar em 8 de dezembro
O programa trata de um tema em alta 
e de grande importância: a sustentabi-
lidade. O objetivo é demonstrar como 
as pessoas realmente podem fazer sua 
parte. Cada um tem a força para mudar 
seus próprios hábitos. Mas, além de 
apontar problemas, Ao Ponto investiga 
qual é a percepção dos jovens diante 
do assunto. O programa tem a banda 
Mamelo Sound System e os quadros 
Inspetor de Controle Dimensional e 
Customização de Cadernos.

PRODUÇÃO COLETIVA
no ar em 15 de dezembro
Com a tecnologia atual - internet, mp3, 
softwares, fotos e vídeos digitais - 
existem novas ferramentas para as 
pessoas produzirem e exibirem arte 
em conjunto. Como os jovens produ-
tores de arte usam essas possibilida-
des? Como eles se relacionam? Quais 
vantagens eles enxergam? O que pode 
ser feito? O principal objetivo do pro-

grama é incentivar a união de talentos 
artísticos. Ao Ponto conta ainda com 
a banda Cérebro Eletrônico, além dos 
quadros Editor de Vídeo e Jantar.

VER E SER VISTO
no ar em 22 de dezembro
A internet ampliou a possibilidade de 
exposição pessoal. Blogs, comunida-
des e sites de relacionamento. Pessoas 
comuns podem exibir suas obras e vida 
pessoal para milhões, seja por um sim-
ples desejo de tornar algo público ou 
por sentir vontade de ficar famoso. Ao 
Ponto investiga como os adolescentes 
estão lidando com essa nova janela 
para o mundo. O programa conta ainda 
com a participação da banda Vanguart 
e com os quadros Técnica em Meio 
Ambiente e Piquenique.

SEXO - no ar em 29 de dezembro
Jairo Bouer discute a relação dos jo-
vens com o sexo. Mais do que forne-
cer informações, o programa pretende 
mapear quais são as ideias e os com-
portamentos dos adolescentes diante 
do tema. O programa tem a participa-
ção de Berlam Belozo e Banda Larga, 
além dos quadros Eletrotécnico e Cus-
tomização de Penteados.

O programa Ao Ponto, com apresenta-
ção do médico Jairo Bouer, é realizado 
através de uma parceira da TV Cultura 
com o Canal Futura. A cada semana, 
uma plateia de 40 adolescentes dis-
cute temas que tenham a ver com o 
universo jovem. Eles também partici-
pam de dinâmicas e brincadeiras. O 
programa traz ainda em cada episódio 
uma banda diferente. Para auxiliar o 
apresentador, um personagem novo 
chamado Estagiário traz informações e 
sugere brincadeiras. O programa con-
ta ainda com dois quadros: um sobre 
profissões de nível técnico e o outro 
sobre customização, um jeito criativo 
de transformar o mundo. 

Sinopses por episódio (30 minutos):

O CORPO COMO SUPORTE
no ar em 27 de outubro
O programa aborda as diversas manei-
ras de utilizar o corpo para se expres-
sar, seja com uma roupa diferente, 
tatuando a pele, emagrecendo, fazen-
do plástica, piercing, musculação ou 
qualquer outra forma de transforma-
ção. O programa conta ainda com a 
participação da banda Borderlinerz e 
com os quadros Modelista e Customi-
zação de Móveis.

É PROIBIDO SOFRER
no ar em 3 de novembro
Neste programa, Jairo Bouer con-
versa com a plateia sobre as formas 
como lidamos com a tristeza. Pode-
mos fugir dela ou podemos vivê-la, 
mas não podemos negar que ela faz 
parte da vida. Outro ponto abordado é 
o uso das medicações para eliminar a 
tristeza, o que pode trazer problemas 
sérios às pessoas. O programa conta 
ainda com a participação da banda 
Fresno e com os quadros Técnica 
Automobilística e Bolinhos.

MINHA MÃE PARECE MINHA IRMÃ
 no ar em 10 de novembro
O programa investiga a relação entre 
filhos que têm mães jovens, em idade 
e estado de espírito. Antigamente, a 
mulher, principalmente no papel de 

mãe, era vista como uma pessoa sem 
vida social e sexual. Hoje, a realidade 
é outra. As mulheres, sejam mães ou 
não, namoram, se preocupam com a 
beleza, lazer, trabalho e amigos. O que 
esse novo comportamento das mães 
pode afetar no relacionamento com os 
filhos? O programa tem ainda a parti-
cipação da banda Bluebell, o quadro 
Moveleiro e outro que mostra como 
transformar roupas e sapatos com fi-
tinhas que sobram dos embrulhos de 
presente.

O ÚLTIMO ROMâNTICO... SERÁ?
no ar em 17 de novembro
Na internet, há uma série de comu-
nidades com milhares de adeptos 
que afirmam: “Eu sou o último ro-
mântico!”. Mas se tantas pessoas 
acham que são as últimas român-
ticas, será que o romantismo re-
almente acabou, como andam di-
zendo? O programa investiga como 
os jovens estão expressando seu 
romantismo. O programa tem tam-
bém a participação do cantor Thia-
go Pethit, um quadro que retrata a 
profissão de técnico em robótica e 
outro que mostra como transformar 
as paredes do quarto com grafite.

TEMAS: comportamento; juventude
PÚbLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2003
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Cultura

APRESENTADOR: Jairo Bouer é mé-
dico formado pela Faculdade de Me-
dicina 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 Go-
verno do Estado de São Paulo no proje-
to Prevenção Também se Ensina.

O Estado do Maranhão /MA | 26/10/2008
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FIChA TéCNICA
Co-apresentadores: Hananza e Renan Laviano
Direção: Márcia de Aguiar
Assistente de direção: Rony Koren
Roteiro: Rafael Barioni e Sheila Budney
Conteúdo: Andréa Pinto e Renata Couto
Coordenador de produção: Fábio da Luz
Produção: Anna Catarina Ferneda, Marina Filipe, Roberta 
Prata e Roberta Youssef
Supervisor de iluminação: Thales de Lima do Nascimento
Edição: Ricardo Fiorenza
Trilha original: Embolex
Produção de quadros: Mixer
Núcleo infanto-juvenil: Âmbar De Barros
Gerência de produção: Leila Maria de O. Russo
Auxiliares de iluminação: Celso Santos da Silva, 
Cesar Henrique de Freitas, Renato Barbosa Muniz 
e Thiago dos Santos Novais
Iluminação: Silvio Mongelos
Operadores de microfones: Alexandre Benatti Calvo, 
Edson Ribeiro e Maria Cleidiane Oliveira Souza
Operador de áudio: Sergio Paulo Braga de Freitas
Operadores de cabo: Frederico Gonçalves do Carmo, 
Gerli Paim de Barros e Jose S. O. Guerra Junior
Câmeras: Alexandre Delgado Freitas Dias, Djalma Alves, 
Francisco Ribeiro Antunes, Luiz Alexandre Martins 
e Luiz Antonio da Silva
Direção de imagens: Marcos Augusto Malafaia
Supervisão de operações: Rubem Conceição Argolo
Assistente de figurino: Daniela Gimenez
Figurino: Olívia Arruda Botelho
Maquiagem: Celso Ricardo
Coordenação de figurinos: Isabela Teles
Coordenação de edição e finalização: Odailton Mendes
Computação gráfica: Pedro
Coordenação de computação gráfica: Fernanda Chamlian
Contrarregras: André Maciel Merigui e Luis Carlos Evaristo
Assistente de cenografia: Nélio zeferino
Cenografia: Gert Seewald
Efeitos especiais: Lourenço Raposo
Direção de arte: Inês Schertel
Gerência de apoio à produção: Juliana Santonieri
Diretoria de produção: Marcelo Amiky
Coordenação de núcleos, conteúdo e qualidade: 
Gabriel Priolli

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Maja Vargas
Produtores 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

FIChA TéCNICA
Apoio institucional: Fundação Vale
Direção, roteiro e pesquisa: 
Vinícius Reis
Edição: Fernanda Bastos
Finalização: Erico Luiz Pereira
Narração: Vinícius Dias
Videografismo: Victor Marcello
Abertura: Stânio Soares
Trilha sonora: Fernando Moura

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei 
e Maria Cecília Moutinho
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

Desde 2006, a ZOON é parceira 
do Canal nas ações da mobiliza-
ção comunitária. No mesmo ano 

participou do projeto belezarias - a 
publicação de um livro que reuniu 

o binômio fotografia e litera-
tura, registrando o olhar para as 

belezas potiguares sob a ótica de 
representantes de 45 instituições 
parceiras do Futura no estado - 
uma das ações do ano temático 

Toda beleza.

ARqUIvOS DA FLORESTA

TEMAS: cultura regional; ecologia e 
ecossistemas
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Fundação Vale

Série de dez documentários sobre a re-
gião amazônica, criados a partir de maté-
rias captadas ao longo de uma década. A 
série mostra a lenda do Pirarucu, as rique-
zas do Parque Nacional da Amazônia, a 
cerâmica marajoara, uma entrevista iné-
dita com Orlando Villas Boas e o cotidiano 
de uma indiazinha no interior do Acre. 

KALIANE NUNES é uma jovem de Natal 
que se inscreveu e participou da oficina do 

Projeto Geração Futura, no Canal Futura.

Ao retornar do curso no Rio de Janeiro, 
KALIANE conseguiu um estágio na ONG 
Zoon de Fotografia, Ponto de Cultura em 

Natal, que trabalha a formação de jovens 
para uso dos recursos audiovisuais em 

vários municípios do Rio Grande do Norte.

Sinopses por episódio (30 minutos):

CÍRIO DE NAzARÉ
no ar em 5 de setembro
O programa é um relato cronológico do 
maior evento religioso do Brasil, que 
acontece no segundo fim de semana de 
outubro, na cidade de Belém. Trata-se de 
um episódio com imagens de arquivo, e 
o material utilizado para o roteiro foi cap-
tado em 2003. Entrevista com Flávio Nas-
sar, arquiteto e pesquisador paraense. 

SOURE, ILHA DE MARAJÓ
no ar em 19 de setembro
Soure, capital da Ilha do Marajó, é o ce-
nário principal desse programa que tem 
dois temas: o carimbó e os búfalos. No 
primeiro bloco, o Grupo Aruãs apresen-
ta o carimbó numa praça no centro de 
Soure. Tia Preta, os músicos e os casais 
de bailarinos falam do ritmo e da história 
do carimbó. No segundo bloco, Tonga e 
Eva, dois criadores de búfalos de Soure, 
contam algumas lendas e verdades so-
bre esses animais. 

ARTE MARAJOARA
no ar em 3 de outubro
O programa trata da arte marajoara, 
na época de sua reprodutibilidade téc-
nica. Em Icoaraci, distrito de Belém, 
artesãos reproduzem urnas, pratos, 
bandejas e utensílios de civilizações 
que viveram na Amazônia, entre os 
séculos IV e XIII. Entrevista com o arte-
são Mestre Cardoso, que foi o pioneiro 
em estudar a arte marajoara, no final 
da década de 1960, com a finalidade de 
reproduzi-la. 

BUMBA-MEU-BOI-BUMBÁ
no ar em 10 de outubro
O episódio mostra o Boi-Bumbá de Dona 
Nazaré, de Icoaraci, no Pará, e o Bumba-
Meu-Boi do Mestre Apolônio, no bairro 
Floresta, de São Luís, no Maranhão. Duas 
apresentações de rua. O programa revela 
as diferenças e semelhanças entre ambas. 
Os participantes do Boi Resolvido, no Pará, 
falam de tudo um pouco: dos figurinos, dos 
instrumentos e dos personagens. Mestre 
Apolônio conta sua trajetória na Festa do 
Boi, desde 1926, quando ele tinha oito anos.

FORDLâNDIA E BELTERRA
no ar em 17 de outubro
A memória de duas pequenas vilas 
fundadas “de supetão”, como diz um 
dos entrevistados do programa, no co-
ração da floresta amazônica pela Cia. 
Ford, nas primeiras décadas do século 
XX. A história de Fordlândia, contada 
por Dona América, uma senhora que, 
na juventude, conheceu o apogeu da 
cidade, e Eliseu, que hoje em dia cui-
da do Hotel zebu, na Vila Americana, 
completamente abandonada.

NA ALDEIA COM METô
no ar em 17 de outubro
O programa é uma homenagem a Orlando 
Villas Boas e aos índios brasileiros. Nos 
dois blocos, o sertanista fala de sua convi-
vência com os índios; da relação às vezes 
tensa, às vezes rica, dos civilizados com os 
selvagens; e de como nós, brasileiros, tra-
tamos nossos índios e vice-versa. Entre um 
depoimento e outro de Orlando Villas Boas, 
belas imagens descrevem o cotidiano das 
crianças do povo katukina.
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bRASIL, JAPãO, vIDAS & FORMAS CARNAvAL PARA D. JOãO vI

No documentário Brasil, Japão, Vidas & Formas, a estilista brasileira Isabela Ca-
peto faz uma viagem ao Japão com o pretexto de visitar a exposição “Quando Vi-
das se Tornam Forma”. Nesta mostra, artistas brasileiros e japoneses apresentam 
obras que usam o cotidiano como temática. Uma das artistas convidadas desta 
exposição do Museu de Arte Contemporânea de Tóquio é nossa viajante, que ao 
longo do documentário encontra artistas brasileiros e japoneses, peixeiros, músi-
cos, pensadores, jornalistas, gente da rua, das artes e das cozinhas. Isabela visita 
mercados, projetos artísticos da periferia de Tóquio e templos no outono de Kyoto 
em busca da beleza e do diálogo entre a arte e o cotidiano. Qual a diferença entre 
a arte brasileira e japonesa? Por que Tóquio encanta tanto aqueles que trabalham 
com as imagens? Por que os japoneses são tão apegados às formas e aos gestos? 
Isabela Capeto e o diretor Alberto Renault viajam nesse programa para o outro 
lado do mundo em busca de todos os mundos e todas as formas. 

Tendo como ponto de partida os 200 
anos da chegada da Família Real por-
tuguesa ao Brasil, o documentário 
Carnaval para D. João VI visa abordar 
questões acerca das transformações 
ocorridas na relação entre brasileiros 
e portugueses desde então. O filme re-
trocede ao desembarque da Corte ao 
mesmo tempo em que vislumbra um 
futuro globalizado onde estereótipos 
históricos são ultrapassados e rein-
ventados. 

TEMA: história 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 15 de agosto
DURAÇÃO: 53 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Matizar Filmes e Duvideo

FIChA TéCNICA
Direção e roteiro: Rodrigo Lamounier
Produção executiva: Ivan Dias (Por-
tugal) e Guilherme Coelho 
Argumento e roteiro: Ivan Dias
Roteiro: Marcia Watzl e 
Nathaniel Leclery
Fotografia: Alberto Bellezia e Carlos 
Mendes Pereira (Portugal)
Montagem: Marcia Watzl
Técnico de som: Toninho Muricy, 
Álvaro Correia e Nuno Fialho (Portugal)
Microfonista: Tomás Muricy 
Produção: Ana Murgel, Mariana 
Ferraz e João Nuno Martins (Portugal)
Equipe de produção: Fernanda Mar-
ques, Filipa Xavier (Portugal), Andreia 
Rosa (Portugal) e Clara Martins
Produtores associados: Guilherme 
Lustosa, Tatiana Roza, Ariane Carva-
lho, MPB FM
Trilha sonora: João Pellegrino
 e Leo Fernandes
Motion Graphics: 
Estúdio Rogério Costa
Finalização de som e imagem: 
Brauner Machado
Câmera adicional: Fabian Boal 
Assistente de câmera: Paulo 
Henrique Silva e André Pinto (Portugal)
Assistente de edição: 
Andrei Leibovitch 
Produtora realizadora: 
Matizar Filmes e Duvideo

Equipe RTP
Diretor de programas: José Fragoso
Diretor adjunto: Hugo Andrade
Diretora do Gabinete de Planeja-
mento e Controle: Isabel Carvalho

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Rosi Escobar
Produtores assistentes: Marcela 
Cairo e Maria Cecília Moutinho
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 

TEMAS: estética, identidade cultural 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 27 de dezembro
DURAÇÃO: 50 minutos
LICENCIAMENTO: 
liberado com restrições
FIChA TéCNICA
Direção e roteiro: Alberto Renault
Apresentação: Isabela Capeto
Pesquisa: Paula Miller
Tradução: Akemi Ono
Direção de fotografia: Thiago Lima
Produção Japão: Tamai Kyoko, Fábio 
Kimura
Trilha original: Fernando Moura
Trilha sonora: Blend - Tóquio 
Edição: Fernanda Rondon

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtoras assistentes: 
Meriene Mazzei, Renata Lima
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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A realização do livro belezarias motivou a 
participação da ZOON no projeto Amigos do 

Futuro e na MALETA TODA bELEZA, 
com utilização dos conteúdos nas ações 

de formação de adolescentes e jovens em 
parceria com outras instituições como a 
Faculdade Natalense para o Desenvolvi-

mento do Rio Grande do Norte, Universidade 
Potiguar, Casa da Ribeira e SESC (onde 

KALIANE foi monitora).
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ChINA - DESERTOS EM FÚRIA

Os desertos da China aumentam em 
um ritmo alucinante. Os ventos levam 
as areias dos antigos desertos com 
violência e novos desertos começam 
a surgir. A desertificação é um proble-
ma de grandes proporções. O aqueci-
mento global e os danos ambientais 
colocam um terço do país em risco. 
Apenas 70 km ao norte de Pequim, a 
grande muralha foi construída para 
evitar que os invasores entrassem 
na China. Hoje, as areias dos deser-
tos já chegam até a muralha. Com o 
ritmo atual de expansão, Pequim es-
tará rodeada de areia antes do final 
do século.

TEMA: ecologia
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008 
No ar em 5 de junho
DURAÇÃO: 60 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Produtora realizadora: 
Off the Fence B.V.
Distribuição: Off the Fence B.V.

Utilizando uma linguagem que combi-
na ficção, documentários e imagens 
de arquivo, o filme retrata o espírito de 
uma época e traça a história do Brasil 
e do samba, a partir da trajetória de um 
dos principais compositores e criado-
res da música popular brasileira.

TEMAS: música, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 88 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA 
Direção e roteiro: Lírio Ferreira e 
Hilton Lacerda
Produtora realizadora: 
Globo Filmes, Lereby produções e 
Raccord Produções
Distribuição: RioFilme

CARTOLA: MÚSICA PARA OS OLhOS

Em 2007, no projeto Amigos do 
Futuro, uma parceria do Futura com 
o Instituto Votorantim, foi realizada 
na cidade cearense de Sobral uma 

ação de formação em fotografia 
para 40 jovens protagonistas, que 

contou com a colaboração do 
cineasta bUCA DANTAS.

CIDADES E SOLUçõES

Apresentado por André Trigueiro, o 
programa busca soluções para um 
mundo sustentável e destaca iniciati-
vas que já dão resultado e que podem 
ser replicadas num país onde 80% da 
população vivem em centros urbanos.

Sinopses por episódio 
(de 20 a 23 minutos):

MADEIRA PLÁSTICA
no ar em 4 de janeiro
A madeira plástica é feita a partir 
do Polietileno de Alta Densidade 
(PAD), encontrado em plásticos 
descartados como lixo. Ela substi-
tui, com vantagens, a madeira con-
vencional.

CINEMA AMBIENTAL
no ar em 11 de janeiro
O Festival Internacional de Cinema e 
Vídeo Ambiental de Goiás (FICA) abre 
espaço para temas como o cresci-
mento desordenado das cidades e os 
riscos dos alimentos industrializados, 
entre outros.

CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL 
no ar em 18 de janeiro
Confira o segundo programa sobre 
produções inscritas no Festival In-
ternacional de Cinema e Vídeo Am-
biental de Goiás (FICA), que tratam 
de temas variados da atualidade.

GÁS DO LIXO
no ar em 25 de janeiro
O gás do lixo já é utilizado como fonte 
de energia. Desde 2004, o gás meta-
no retirado do Aterro Bandeirantes, 
em São Paulo, abastece aproximada-
mente 300 mil moradores da capital 
paulista.

ARBORIzAÇÃO - no ar em 1 de fevereiro
As árvores são importantes para a qua-
lidade de vida. Para estimular o plantio 
e a manutenção de áreas verdes, a 
ONU lançou um desafio: o mundo deve 
plantar 1 bilhão de árvores em 2007.

ANDAR DE BICICLETA
no ar em 8 de fevereiro
É cada vez maior o número de cida-
des que estimulam o uso de bicicletas 
como meio de transporte. No Brasil, 
faltam planejamento e políticas públi-
cas eficientes que facilitem o uso da 
bicicleta.

BICICLETAS - PARTE II
no ar em 15 de fevereiro
No segundo programa sobre o uso de 
bicicleta como meio de transporte, co-
nheça alguns bons exemplos do Bra-
sil. Para andar de bicicleta, é preciso 
cuidado, principalmente nos grandes 
centros urbanos.

ÁGUA DE LASTRO
no ar em 22 de fevereiro
Para manter o equilíbrio das embar-
cações em alto-mar, os tanques do 
navio ficam cheios de água. É a cha-
mada água de lastro, que transporta 
organismos vivos.

VOLUNTARIADO - no ar em 29 de fevereiro
Conheça o Portal do Voluntário, que 
oferece via internet um serviço gratui-
to de apoio e orientação a quem dese-
ja ser voluntário.

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
no ar em 7 de março
No século XXI, é cada vez maior o nú-
mero de fábricas preocupadas em dar 
um destino inteligente aos seus resí-
duos. Conheça algumas experiências 
surpreendentes.

RESSOCIALIzAÇÃO DE PRESOS
no ar em 14 de março
Conheça algumas experiências 
bem-sucedidas de ressocialização 
de presos. Experiências que trazem 
benefícios econômicos, sociais e 
ambientais.

ECOVILAS - no ar em 21 de março
Ecovila é uma proposta diferente de 
vida, onde as construções são sus-
tentáveis e o planejamento privilegia a 
convivência entre os vizinhos. 

SUBTERRâNEOS DAS CIDADES
no ar em 28 de março
Quanto maior a cidade, maior o espa-
ço que ela ocupa debaixo do chão. Há 
milhares de quilômetros de redes de 
água, esgoto, energia, telecomunica-
ções e transportes nas maiores cida-
des do Brasil.

MADEIRA CERTIFICADA
no ar em 4 de abril
A maior parte da madeira retirada ile-
galmente da Amazônia é vendida nas 
próprias cidades brasileiras. A madei-
ra certificada é a solução para a extra-
ção legal e sustentável do produto.

TEMA: ecologia e ecosssistemas
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Globo News

APRESENTADOR: André Trigueiro 
é jornalista e autor dos livros Meio 
ambiente no século 21 e Mundo sus-
tentável: abrindo espaço na mídia para 
um planeta em transformação.

Es
ta

do
 d

e 
M

in
as

  |
 2

1/
12

/2
00

8

32 33



CEMITÉRIOS - no ar em 11 de abril
Em pelo menos 65% dos cemitérios 
públicos do país, as exigências técni-
cas da legislação são descumpridas, 
aumentando o risco de impacto à saú-
de e ao meio ambiente.

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE
no ar em 18 de abril
Um índice da Bolsa de Nova York vem 
determinando uma nova onda de in-
vestimentos sociais e ambientais no 
Brasil e no mundo: o Índice Dow Jones 
de Sustentabilidade.

ÁREAS CONTAMINADAS
no ar em 25 de abril
A contaminação do solo e da água por 
substâncias químicas desafia o Bra-
sil. Resíduos de atividades industriais 
e vazamentos de substâncias tóxicas 
provocam poluição e ameaçam a saú-
de da população.

CONSÓRCIOS DE LIXO - no ar em 2 de maio
É cada vez maior o número de cidades pre-
ocupadas em separar os materiais reci-
cláveis. A gestão de resíduos sólidos exige 
treinamento, recursos e vontade política.

DRENAGEM - no ar em 9 de maio
Prevenir as enchentes é muito mais 
fácil e barato do que remediar os es-
tragos causados pela chuva forte. Me-
didas simples podem ajudar a reduzir 
o risco de alagamentos.

BOGOTÁ INSPIRA O BRASIL
no ar em 16 de maio
Um movimento iniciado há dez anos na 
cidade de Bogotá transformou a capital 
da Colômbia em um exemplo de gestão 
pública, com participação efetiva e fis-
calizadora da sociedade civil.

CIDADES DIGITAIS - no ar em 23 de maio
Piraí-RJ e Tiradentes-MG têm sistemas 
inteligentes de conexão com a internet, 
sem fios e com provedor grátis. Nessas 
cidades digitais a ligação com a internet 
melhorou os serviços públicos.

TURISMO CONTROLADO
no ar em 30 de maio
Conheça os exemplos de Bonito-MS e 
Fernando de Noronha-PE, onde o con-

trole de número de visitantes assegura 
a proteção das belezas naturais sem 
prejuízo para a indústria do turismo.

REVITALIzAÇÃO - no ar em 6 de junho
Em Buenos Aires, a revolução urba-
nística de Puerto Madero aqueceu o 
mercado imobiliário da cidade. Em Be-
lém-PA, a área decadente deu lugar a 
centros de cultura e lazer.

JARDINS BOTâNICOS
no ar em 13 de junho
Qual a importância dos jardins botâni-
cos para as cidades? Veja a coleta e o 
congelamento de sementes, as estufas 
que guardam espécies exóticas e em 
extinção, histórias de quem frequenta 
os locais.

RECICLAGEM DE PILHAS E BATERIAS
no ar em 20 de junho
Na maioria das cidades, pilhas e bate-
rias são levadas para lixões, onde há 
risco de contaminação do solo e de 
águas subterrâneas. Falta informação 
aos consumidores sobre o melhor des-
tino para os resíduos.

COMBATE à CORRUPÇÃO
no ar em 27 de junho
Os casos de corrupção no poder públi-
co revoltam a população. Comunidades 
se organizam para reagir à impunidade e 
conseguem resultados impressionantes. 
Veja exemplos pelo Brasil.

SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS
ar em 4 de julho
A sustentabilidade invade as escolas 
públicas e particulares pelo Brasil. Ati-
vidades na horta, coleta seletiva, neu-
tralização de carbono, entre outros, 
mobilizam professores e alunos.

CURSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
no ar em 11 de julho
A oferta de cursos ambientais nas 
universidades aumentou 800% des-
de 2000. O número de alunos passou 
de mil para dez mil em todo o Brasil. 
Em tempos de crise ambiental, o meio 
acadêmico faz ajustes na grade curri-
cular e disponibiliza novos conteúdos 
na área da sustentabilidade.

CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE 
SAÚDE - no ar em 18 de julho
A gestão compartilhada e eficiente 
dos recursos da saúde reduz custos e 
aumenta a eficiência do atendimento 
à população.

ECOMERCADOS - no ar em 25 de julho
Cresce no Brasil a procura por produ-
tos ecologicamente corretos. E é cada 
vez maior também a variedade de 
opções, como produtos que utilizam 
matéria-prima reciclável.

USO SUSTENTÁVEL DE GARRAFAS PET
no ar em 1 de agosto
Em vez de ocupar preciosos espaços 
nos aterros, entupir valões e canais e 
agravar problema de enchentes, as gar-
rafas pet podem ser matéria-prima em 
fábricas de tintas e de fibras sintéticas.

ENERGIA A PARTIR DE GRÃOS
no ar em 8 de agosto
Conheça o uso da casca de arroz e de 
serragem como fonte de energia no 
Brasil. O chamado entulho vegetal já é 
responsável por 3% da matriz energé-
tica brasileira.

SOJA QUE NÃO DESMATA
no ar em 15 de agosto
Lucas do Rio Verde-MT produz 1% de 

O contato estabelecido nos 
projetos anteriores fez com que 

a ZOON participasse, com a 
Casa da Ribeira, UFRN, o Centro 
Cultural da Vila de Ponta Negra 
e o cineasta bUCA DANTAS, da 

realização dos interprogramas A 
beleza do Meu Lugar, indicados 
para o Festival Internacional de 

Cinema em São Paulo.

toda a soja do Brasil e cresce rápido 
com o lucro que vem das colheitas. Lá, 
os agricultores plantam árvores para 
seguir à risca o Código Florestal.

PRODUTOS CERTIFICADOS
no ar em 22 de agosto
Cresce no Brasil a oferta de produtos 
e serviços que não agridem o meio 
ambiente e nem desrespeitam a legis-
lação trabalhista. Já há, na internet, o 
Catálogo Sustentável. 

TERMOELÉTRICAS MOVIDAS A LIXO
no ar em 29 de agosto
Trinta e cinco países do mundo produ-
zem energia a partir da queima do lixo. 
São mais de 650 usinas de incineração 
construídas para esse fim. No Brasil, há 
apenas uma unidade experimental.

VEÍCULOS ELÉTRICOS - no ar em 5 de 
setembro
Em São Paulo, ônibus movidos a eletri-
cidade ou com motores híbridos fazem 
parte da frota. Conheça também a li-
nha de montagem de carros elétricos 
na usina de Itaipu e a rede de motos.

RECICLAGEM DE LâMPADAS FLUO-
RESCENTES - no ar em 12 de setembro
O programa mostra a multiplicação 
das lâmpadas fluorescentes no Bra-
sil, que economizam energia e duram 
mais tempo. Saiba mais sobre o risco 
de contaminação por mercúrio e como 
é possível reciclar.

AÇõES BRASILEIRAS PARA REGENE-
RAÇÃO DO GÁS CFC
no ar em 19 de setembro
Trinta milhões de geladeiras no Bra-
sil ainda dependem do CFC, um gás 
poluente, que destrói a camada de 
ozônio e agrava o efeito estufa ao 
mesmo tempo. Veja exemplos de re-
generação do gás.

ÁGUA - PRIMEIRO PROGRAMA ESPE-
CIAL - no ar em 3 de outubro
No primeiro programa sobre água, 
conheça as tecnologias que possibili-
taram a agricultura em um país árido 
como Israel. Veja como essas técni-
cas são usadas na produção de frutas 
no Nordeste do Brasil.

ÁGUA - SEGUNDO PROGRAMA ESPE-
CIAL - no ar em 10 de outubro
Saiba como Israel está transforman-
do água do mar em potável. A mesma 
tecnologia ajuda a tirar da carência 
absoluta as populações do semi-árido 
brasileiro.

PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRI-
CAS: ALTERNATIVA PARA PRODUzIR 
ENERGIA - no ar em 17 de outubro
Conheça as pequenas centrais hidre-
létricas (PCH), uma outra forma de 
produzir energia por meio da água. É 
uma solução de baixo custo que vem 
se espalhando pelo Brasil.

LONDRES É EXEMPLO DE CIDADE 
COM CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
no ar em 24 de outubro
Londres, na Inglaterra, é uma das 
cidades que mais estimulam o gre-
enbuilding. Lá, edifícios comerciais, 
condomínios e até bairros inteiros são 
neutros em carbono, com ventilação e 
iluminação naturais.

GREENBUILDING NOS ESTADOS UNI-
DOS - no ar em 31 de outubro
Saiba como uma das mais importantes 
cidades do mundo abriu espaço para 
o greenbuilding. Nos Estados Unidos, 
já há mais de 1,5 mil construções com-
provadamente sustentáveis. Em Nova 
York, são 26.

NOVOS DESTINOS PARA OS RESÍDU-
OS - no ar em 7 de novembro
Grandes empresas públicas do Bra-
sil estão descobrindo novos destinos 
para seus resíduos. Elas doam os re-
síduos, que geram renda e emprego 
para instituições sociais e cooperati-
vas de catadores.

O SISTEMA DE ADOÇõES NO BRASIL
no ar em 14 de novembro
Um raio X das adoções no Brasil. Co-
nheça o jeito certo e o jeito errado de 
se adotar uma criança ou adolescente. 
Veja qual o perfil típico de quem adota 
e o tipo de criança preferida.

UMA ENTREVISTA COM MUHAMMAD 
YUNUS - no ar em 21 de novembro
Prêmio Nobel da Paz em 2006, Muham-

mad Yunus é o pai do microcrédito. 
Graças a ele, milhões de pobres no 
mundo inteiro conseguiram pegar di-
nheiro emprestado, com juros baixos.

O QUE FAzER COM O LIXO ORGâNI-
CO? - no ar em 28 de novembro
Um número cada vez maior de pessoas 
está transformando a parte orgânica do 
lixo em adubo natural. A criação de mi-
nhocas assegura um destino inteligente 
para restos de frutas, legumes e vegetais.

ASSOCIAÇÃO SAÚDE CRIANÇA RE-
NASCER VIROU REFERÊNCIA NO BRA-
SIL E NO MUNDO
no ar em 5 de dezembro
O modelo de internação desenvolvi-
do por médicos do Rio de Janeiro já 
abrange mais de 16 hospitais públicos 
do Brasil. A realidade das famílias que 
participam do projeto é transformada 
por completo.

VOLUNTARIADO
no ar em 12 de dezembro
Conheça o Portal do Voluntário, que 
oferece via internet um serviço gratui-
to de apoio e orientação a quem dese-
ja ser voluntário. (reprise)

EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS 
NO BRASIL - no ar em 19 de dezembro
Existem hoje aproximadamente 12 mil 
supermercados em todo Brasil, mas 
apenas um deles, em Indaiatuba (SP), 
pode ser chamado de supermercado 
verde. Conheça também o único eco-
estádio do Brasil.

TERAPIA COMUNITÁRIA
no ar em 26 de dezembro
No Ceará, a terapia comunitária alcança 
todas as camadas da sociedade e virou 
programa de saúde pública. Hoje, este 
modelo de tratamento chega a todos os 
estados do Brasil e três países da Europa.
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TODO DIA é DIA DE EMPREENDER  

Empreendedorismo foi a palavra de ordem no Futura, na se-
mana que se estendeu de 2 a 6 de julho. Todos os dias, às 18h, 
o Canal levou ao ar um programa diferente dedicado ao as-
sunto. Teve também a estreia da série Ficou Simples e debate 
no Sala de Notícias.

O Simples ainda mais simples
A aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei Geral das Mi-
cro e Pequenas Empresas - uma iniciativa do Sebrae, parcei-
ro do Canal Futura - foi o gancho para a criação da Semana 
do Empreendedorismo.

A lei, que pretende unificar impostos federais, estaduais e 
municipais para pequenas empresas e facilitar sua formaliza-
ção, ainda não é bem conhecida pela população. Uma série 
de vídeos curtos chamada Ficou Simples responde perguntas 
do público e explica os pontos básicos da Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas. 

A equipe foi à rua coletar os questionamentos da popula-
ção acerca das mudanças e benefícios do Simples Nacional 
(como é conhecida a lei) e tratou de esclarecer as principais 
dúvidas. A série teve estreia no dia 1° de julho, nos intervalos 
da programação. 

Temas importantes
Na Semana do Empreendedorismo, todo dia é dia de falar de boas 
iniciativas. O Boas Vendas mostrou como é importante, para um 
empresário, definir o foco dos negócios para obter melhores re-
sultados. A série voltou também para tratar de um assunto que 
gera dúvidas: como definir a localização ideal para sua empresa.

Já o programa Comércio Justo falou da exportação de café e 
laranja feita de forma solidária desde a produção. E o Sala de 
Notícias em Debate promoveu uma discussão entre especia-
listas sobre a Lei do Simples Nacional. 

O Bom Jeitinho Brasileiro contou a história do empreendedor 
Gildásio, que revende peças de computador em uma feira de 
antiguidades. Para finalizar, a grade exibiu a série Pequenas 
Empresas Grandes Negócios, programa inteiramente voltado 
para o assunto.

Publicado originalmente em www.futura.org.br

CINE CONhECIMENTO 

TEMAS: história, identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: não liberado

APRESENTADORA: A atriz Leandra 
Leal atuou em novelas de sucesso 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.

Sinopses por episódio:

DOLLS - no ar em 20 de junho
O filme mostra três histórias de amor: 
ligados por uma corda vermelha, um 
casal jovem vagueia em busca de algo 
perdido; no fim da vida, um yakuza re-
gressa ao parque onde costumava en-
contrar a namorada, a quem jurou amor 
eterno; uma estrela pop feminina desfi-
gurada é confrontada com a fantástica 
devoção de seu maior fã.
Três histórias sutilmente intercaladas 
retratam a beleza da tristeza.

Duração: 114 minutos
Elenco: Miho Kanno, Hidetoshi Nishijima e 
Tatsuya Mihashi
Direção: Takeshi Kitano
Produção: Masayuki Mori
Produtora realizadora: Bandai Visual Com-
pany, Office Kitano, TV Tokyo, e Tokyo Fm 
Broadcasting Co.
Distribuição: Imovision

EU AMO PEQUIM - no ar em 8 de agosto
Uma viagem pela Pequim contemporâ-
nea a bordo do táxi do mulherengo Dezi. 
O caminho trilhado pelo taxista entre os 
destinos dos passageiros e suas amantes 
reflete a busca de Pequim por uma iden-
tidade própria, dividida entre seus antigos 
valores em extinção e um futuro incerto. 
Além de viver os desafios diários impos-
tos pela China pós-Mao Tsé-tung, ele se 

Cine Conhecimento apresenta filmes de diferentes países do mundo, mostrando 
como diferenças culturais revelam valores que podem ser interpretados de ma-
neira universal. Na temporada 2008, destacam-se diretores famosos como Robert 
Altman, Win Wenders, Krzysztof Kieslowski, François Truffaut e Mike Leigh, entre 
outros. O programa aborda técnicas, detalhes de produção, história, curiosidades, 
premiações, perfil de profissionais e análise de linguagens, assim como a busca 
pela compreensão de comportamentos e diferenças culturais a partir de contextos 
apresentados no filme.
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depara com a ilusão de amar um mundo 
incapaz de retribuir seu amor.

Duração: 97 minutos
Elenco: Yu Lei, zuo Baitao, Tao Hong, Gai Yi 
e Liu Miao
Direção: Ying Ning
Roteiro: Dai Ning e Ying Ning
Direção de fotografia: Fei Gao
Produtora realizadora: Eurasia Communica-
tions / Happy Village
Distribuição: Celluloid Dreams

SEGREDOS E MENTIRAS
no ar em 15 de agosto
Quando a sua mãe adotiva morre, Hor-
tense, uma mulher negra de 27 anos, de-
cide procurar sua mãe verdadeira. Ela 
fica muito surpresa ao descobrir que 
sua mãe biológica, Cynthia, é branca e 
tem uma outra filha de 20 anos, Roxan-
ne, com quem vive. Apesar do pânico 
que Cynthia sente ao ter notícias da fi-
lha há muito já esquecida, e mesmo com 
tudo que as separa, um laço genuíno de 
confiança e amor cresce entre elas com 
o tempo.

Duração: 142 minutos
Elenco: Timothy Spall, Phyllis Logan e 
Brenda Blethyn
Direção e roteiro: Mike Leigh
Fotografia: Dick Pope
Produtora realizadora: Channel Four Films
Distribuição: MK2

JULES E JIM - no ar em 22 de agosto
Baseado na novela de Henri-Pierre Ro-
che, o filme conta a história de dois artis-
tas, um austríaco e um francês, e de seu 

amor pela mesma mulher por um período 
de vinte anos. Esse triângulo amoroso 
vê-se interrompido pela Primeira Grande 
Guerra Mundial, mas se torna ainda mais 
forte depois disso, só desaparecendo ao 
poucos com a morte de Jim e Catherine, 
no início dos anos 30.

Duração: 105 minutos
Elenco: Jeanne Moreau, Oskar Werner e 
Henri Serre
Direção e roteiro: François Truffaut
Fotografia: Raoul Coutard
Produtora realizadora: Les Films du Carosse
Distribuição: MK2

MADAME BOVARY - no ar em 29 de agosto
Baseado no romance de Charles Flaubert, o 
filme conta a história de Emma, uma mulher 
sonhadora pequeno-burguesa, criada no 
campo, que aprendeu a ver a vida através 
da literatura romântica. Bonita e requinta-
da para os padrões provincianos, ela casa-
se com Charles Bovary, médico interiorano 
tão apaixonado pela esposa quanto ente-
diante. Sonhando com uma vida diferente, 
ela se envolve com outros homens e arru-
ína sua vida e a de sua família.

Duração: 142 minutos
Elenco: Isabelle Huppert, Jean-François Bal-
mer e Christophe Malavoy
Direção e roteiro: Claude Chabrol
Fotografia: Jean Rabier
Produtora realizadora: MK2
Distribuição: MK2

DIVÓRCIO NA ALBâNIA
no ar em 5 de setembro
Divórcio na Albânia revela a experiên-
cia de milhares de famílias obrigadas 
a se separarem pelo regime totalitário 
de Enver Hodja, o ditador europeu que 
permaneceu no poder por mais tempo 
no século XX.

Duração: 66 minutos
Narração: Ben Cross
Direção e roteiro: Adela Peeva
Produtora realizadora: Adela Media
Distribuição: Adela Media

FALA TU - no ar em 12 de setembro
A vida, os sonhos e a intimidade de três 
rappers cariocas, que fazem uma crônica 
musical da cidade. Macarrão, 33 anos, 
pai de duas filhas, é apontador do jogo 
do bicho e morador do Morro do zinco, 
no Estácio. Combatente, 21 anos, traba-
lha como operadora de telemarketing, 
frequenta a Igreja do Santo Daime e mora 

em Vigário Geral. Toghum, 32 anos, é ven-
dedor de produtos esotéricos, budista e 
morador de Cavalcante. 

Duração: 74 minutos
Direção: Guilherme Coelho
Roteiro: Nathaniel Leclery
Produção: Mauricio Andrade Ramos, Mano 
Tales, Nathaniel Leclery e Guilherme Coelho
Produtora realizadora: Matizar e VideoFilmes
Distribuição: Riofilme

GYPSIES - no ar em 19 de setembro
Documentário sobre a vida, hábitos e 
costumes dos ciganos da Eslováquia. O 
documentário conduz o telespectador 
a diversos acampamentos ciganos da-
quele país, mostrando suas condições 
de vida e enfrentamento dos principais 
problemas que acometem esse peculiar 
grupo social: apartheid, ausência de es-
colas apropriadas, péssimas condições 
de saúde, altíssimo índice de natalida-
de, dificuldade em localizar empregos 
formais, marginalidade, dentre outros.

Duração: 92 minutos
Direção e roteiro: Stanislaw Mucha
Câmera: Justyna Feicht 
Produtora realizadora: U5 Filmproduktion 
GmbH & Co KG 
Distribuição: Telepool

O VOTO É SECRETO
no ar em 26 de setembro
O filme se passa no dia da eleição pre-
sidencial no Irã. Em uma praia deserta, 
dois guardas se revezam em dormir e 
vigiar a costa marítima quando uma 
caixa cai do céu. Pouco tempo depois, 
uma mulher chega de barco ao posto e 
o conteúdo da caixa é revelado. Trata-
se de uma urna eleitoral. A missão da 
agente eleitoral é colher votos de pes-
soas que vivem no deserto. Para isso, o 
guarda deve acompanhá-la.

Duração: 100 minutos
Elenco: Nassim Abidi, Cyrus Abidi, Youssef 
Habashi, Farrokh
Shojaii e Gholbahar Janghali
Direção e roteiro: Babak Payami
Produtora realizadora: Fabrica Cinema / 
Payam Films 
Distribuição: Celluloid Dreams

KANSAS CITY - no ar em 3 de outubro
Blondie O’Hara, uma jovem operadora 
de telégrafo, trama um plano desespera-
do para raptar Carolyn Stilton, a esposa 
socialite de um consultor do presidente 

Franklin Roosevelt. Seu objetivo é trocar 
a Sra. Stilton por seu marido, um ladrão 
de segunda linha que foi preso pelo len-
dário gângster Seldom Seen.

Duração: 118 minutos
Elenco: Jennifer Jason Leigh, Miranda 
Richardson e Harry Belafonte
Direção: Robert Altman
Roteiro: Robert Altman & Frank Barhydt
Produtora realizadora: Ciby2000 / Sandcas-
tle 5 Productions
Distribuição: MK2

OLHARES DE TÓQUIO
no ar em 10 de outubro
Tóquio, final do século XX. Batizado pela 
mídia como o Quatro Olhos, K foi tomado 
por seu alter ego sedento por justiça. Com 
a polícia em seu encalço como se fosse um 
assassino, ele mira por trás dos óculos es-
tranhos que distorcem sua visão e sempre 
erra o alvo. Enquanto isso, a adolescente 
Hinano descobre a identidade secreta de 
K. Mesmo simpatizando com os ideais que 
levam K a desenvolver esse comporta-
mento ameaçador, a menina tenta trazer à 
tona aquele pacífico rapaz que ele um dia 
fora, antes de se tornar um justiceiro.

Duração: 90 minutos
Direção: Jean-Pierre Limosin 
Roteiro: Jean-Pierre Limosin e Santiago 
Amigorena
Distribuição: Celluloid Dreams

MEU TIO DA AMÉRICA
no ar em 12 de outubro
O comportamento das pessoas é sempre 
determinado por seus impulsos incons-
cientes. Professor Laborit está estudando 
esse tipo de reação nos seus bichos de 
laboratório. Forças desconhecidas de-
vem estar influenciando Jean, um homem 
de classe média que persegue o sucesso 
profissional, ou Janine, um comediante 
de origem humilde, ou até René, filho de 
um camponês que criou uma empresa de 
produtos têxteis. No decorrer do filme, 
eles passam por sofrimento que os levam 
a se sentirem tentados pelo suicídio.

Duração: 125 minutos
Direção: Alain Resnais
Produtora realizadora: Andréa Films e TF1 
Film Production
Distribuição: MK2

A MAÇÃ - no ar em 17 de outubro
Baseado em fatos reais. Na parte sul de 
Teerã, diversas famílias se uniram para 

denunciar os maridos para o Serviço So-
cial por não permitirem que os filhos saiam 
de casa. Um assistente social é encarre-
gado da investigação. Ele descobre que 
duas gêmeas com 11 anos de idade vivem 
encarceradas em seu próprio lar desde o 
nascimento. O argumento dos pais é que 
as filhas são como flores, não devem ser 
expostas ao sol, ou desaparecerão.

Duração: 86 minutos
Direção: Samira Makhmalbaf
Produtora realizadora: MK2 Productions, 
Hubert Bals Fund e Makhmalbaf Productions
Distribuição: MK2

O FIM DA VIOLÊNCIA
no ar em 24 de outubro
Dois homens foram contratados para 
matar o produtor de cinema Mike Max, 
que construiu sua carreira explorando a 
violência. Eles conseguem sequestrar o 
produtor, mas no dia seguinte seus cor-
pos desaparecem e eles são encontra-
dos decapitados. O inspetor Doc Block 
é encarregado da investigação do caso. 
Ele junta as peças para formar um cená-
rio plausível: Mike Max foi raptado, mas 
de alguma forma conseguiu se libertar 
e cortou a cabeça dos sequestradores. 
O ex-cientista da NASA, Ray Bering, por 
acaso testemunhou parte do crime pela 
tela de vigilância do laboratório ultrasse-
creto que está montando, dentro do Ob-
servatório de Griffith Park. O sistema que 
ele está desenvolvendo pretende dar um 
fim à violência como a conhecemos.

Duração: 122 minutos
Direção: Wim Wenders
Produtora realizadora: CiBy 2000, CiBy Pictures, 
Kintop Pictures e Road Movies Filmproduktion
Distribuição: MK2

GABBEH - no ar em 31 de outubro
Uma tribo nômade do sudeste do Irã, cuja 
especialidade é a tecelagem do Gabbeh 
(tapetes persas), está em extinção. às mar-
gens do rio, uma senhora que lava um des-
ses tapetes parece conversar com alguém. 
Os motivos desse Gabbeh guardam relação 
com a história de amor de uma moça, cujos 
pais recusam-se a aceitar o seu casamento 
com o homem que ama. Quando a tribo ini-
cia a sua jornada pelas estepes, o seu amor 
a segue de longe, em seu cavalo.

Duração: 75 minutos
Direção: Mohsen Makhmalbaf
Produtora realizadora: MK2 Productions
Distribuição: MK2

O GOSTO DE CEREJA
no ar em 7 de novembro
A história de um homem de meia-idade 
que deseja morrer em uma sociedade 
na qual o suicídio é considerado uma 
abominação. Dirigindo nas montanhas 
sobre Teerã, ele encontra os mais di-
versos tipos de personagens: afegãos, 
curdos, turcos, prisioneiros do deserto, 
um soldado, um estudante de seminário 
e um funcionário de museu, todos com 
motivos para recusar o serviço: medo, 
crenças religiosas e uma reação huma-
nista com relação a uma vida conscien-
temente malvivida.

Duração: 95 minutos
Direção: Mohsen Makhamalbaf
Produtora realizadora: CiBy 2000 e Abbas 
Kiarostami Productions
Distribuição: MK2

DE REPENTE, GINA
no ar em 14 de novembro
Laurens é um homem dedicado ao seu 
trabalho. Talvez até demais. Como con-
selheiro do ministro da Fazenda da Ale-
manha, Laurens passa o dia envolvido 
com documentos. Até que um dia ele 
conhece uma mulher enigmática cha-
mada Gina, uma parteira que fascina 
Laurens com sua energia. Então, de ma-
neira impulsiva, ao identificar tudo que 
tem faltado na sua vida monótona e so-
litária, ele convida Gina para acompa-
nhá-lo na próxima reunião de cúpula do 
G8 que terá de participar. Gina aceita o 
convite inesperado de Laurens, e assim 
começa a história de um amor imprová-
vel que irá alterar não somente a vida 
de Laurens, mas possivelmente também 
mudará o curso da política mundial.

Duração: 90 minutos
Direção: Maria Von Heland
Produtora realizadora: Egoli Tossell Film
Distribuição: Spiral Distribution, Inc.
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O terrível vilão Rapaterra, ladrão de 
terras, devastador das matas e polui-
dor dos mares, resolve se apropriar do 
único bem que ainda não possui: as 
histórias sobre a mata atlântica. Para 
isso, ele rapta D. Tude, uma misterio-
sa mulher que é a maior contadora de 
histórias do mundo, para tentar roubar 
tudo o que ela tem na cabeça. Um gru-
po de crianças enfrenta os maiores 
perigos da mata e do mar para chegar 
à Ilha do Rapaterra e salvar D. Tude, 
sempre contando com a ajuda dos ani-
mais ameaçados de extinção. 

TEMAS: universo infantil, vídeos e 
documentários
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2008
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 90 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

PRêMIO: Troféu Andorinha Criança

FIChA TéCNICA
Elenco: Lima Duarte, Tadeu Mello, 
Augusto Pompeu, Arlete Salles, 
Carolinna Rocha, Chrystopher Lion, Lili 
Fialho, Bárbara Vargas, William Tupã 
Macena e Marcelo Werá Macena
Direção e roteiro: Ariane Porto
Produção: Assunção Hernandes
Direção de arte: Vinícius Andrade
Produtora realizadora: Raiz Produções
Distribuição: Raiz Filmes

Conhecido e querido por várias gera-
ções de crianças, o clássico de Pin-
chon que narra as incríveis aventuras 
de Bécassine chega às telas em um 
divertido longa-metragem. Com um 
quê de Mary Poppins e o carisma de 
Mr. Bean, Bécassine é a babá que 
toda criança gostaria de ter! Seu ves-
tido verde com estampas misturadas, 
avental branco e meias com listras 
vermelhas podem parecer estranhos, 
mas a desajeitada Bécassine é um 
personagem cativante e adorável. 

Suas aventuras começam quando a 
babá chega a Paris para tomar conta 
de Charlotte, filha de uma criança que 
já havia estado sob seus cuidados. 
Bécassine e Charlotte embarcam em 
uma fantástica e cômica aventura re-
cheada de canções e passos de dan-
ça. Elas saem de Paris em direção a 
Marselha, passam por Ibiza e Lapland 
tentando desvendar o misterioso pa-
radeiro do pai de Charlotte, Edmond.

TEMAS: universo infantil, vídeos e 
documentários
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2008
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 85 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA 
Direção: Philippe Vidal
Produtora realizadora: Image Film
Distribuição: Divisa Home Video

CINE ESPECIAL
A ILhA DO TERRÍvEL RAPATERRA

CINE ESPECIAL
béCASSINE, A bAbÁ DOS SONhOS

A DUPLA VIDA DE VERONIQUE
no ar em 28 de novembro
Veronika mora na Polônia. Veronique 
mora na França. Elas não se conhecem. 
Veronika consegue uma vaga na escola 
de música, trabalha duro, mas sofre um 
colapso e morre na sua primeira apre-
sentação. Nesse momento, uma revira-
volta acontece na vida da Veronique.

Duração: 98 minutos
Direção: Krzysztof Kieslowski
Produtora realizadora: Canal+, Norsk Film, 
zespol Filmowy “Tor” e Sidéral Productions
Distribuição: MK2

A LIBERDADE É AzUL
no ar em 5 de dezembro
Julie perde o marido compositor e o fi-
lho em um acidente de carro e, apesar 
de devastada, tenta recomeçar, longe 
de sua pátria e com um pretendente. 
Mas a música ainda faz parte da sua 
vida, ao passo que descobre fatos de-
sagradáveis sobre a vida de seu marido. 
Aos poucos, Julie aprende a viver de 
novo, com a música e o dom da criação, 
provando ter uma força curadora.

Duração: 100 minutos
Direção: Krzysztof Kieslowski
Produção: Marin Karmitz
Roteiro: Krzysztof Kieslowski e 
Krzysztof Piesiewicz
Produtora realizadora: Euroimages e MK2
Distribuição: MK2
 
A IGUALDADE É BRANCA
no ar em 12 de dezembro
Karol, um cabeleireiro da Polônia se 

divorcia de sua bela esposa francesa 
Dominique e é jogado nas ruas de Paris, 
sem dinheiro e sem passaporte. Tudo pa-
rece estar perdido, até que ele conhece 
um compatriota, que engenhosamente 
leva Karol de volta à Varsóvia, escondido 
em uma mala. Uma vez lá, Karol decide 
vingar-se de sua ex-esposa. Começa a 
negociar no mercado negro e obtém su-
cesso. A sua meta é conseguir dinheiro 
suficiente para colocar o seu plano em 
ação, mas ele não contava com o amor, 
que aparece como obstáculo à perfeita 
execução de seu projeto.

Duração: 91 minutos
Direção: Krzysztof Kieslowski
Produção: Marin Karmitz e Yvon Crenn
Roteiro: Krzysztof Kieslowski e Krzysztof 
Piesiewicz
Produtora realizadora: MK2
Distribuição: MK2

A FRATERNIDADE É VERMELHA
no ar em 19 de dezembro
Irène Jacob é uma jovem e estonte-
ante modelo que conhece, por acaso, 
um juiz aposentado, quando ela salva 
o cão dele em um acidente de carro. 
Jean-Louis Trintignant é totalmente 
irresistível. Um amargurado juiz que 
passa os seus dias escutando as con-
versas telefônicas de seu vizinho às 
escondidas. A relação ardente de iní-
cio se torna uma amizade íntima que 
os libertará. Uma reviravolta final re-
vela os destinos dos personagens de 
todas as três partes da trilogia.

Duração: 99 minutos
Direção: Krzysztof Kieslowski
Produção: Marin Karmitz e Yvon Crenn
Roteiro: Krzysztof Kieslowski e Krzysztof Pie-
siewicz
Produtora realizadora: MK2
Distribuição: Miramax

SEM FIM - no ar em 24 de dezembro
Ano de 1982: a Polônia está sob lei mar-
cial e a Solidariedade foi banida. Ulla, 
uma tradutora que trabalha em Orwell, 
perde abruptamente seu marido Antek, 
um advogado. A dor a consome, en-
quanto ela continua vendo aparições de 
Antek. Ela tenta se libertar em seu tra-
balho, no relacionamento com o filho, 
no sexo e na hipnose.

Duração: 109 minutos
Direção: Krzysztof Kieslowski
Produção: Ryszand Chutkawski 

Produção executiva: Pawel Mantorski
Roteiro: Krzysztof Kieslowski e Krzysztof 
Piesiewicz
Produtora realizadora: PP Film Polski
Distribuição: MK2
 
BALÃO BRANCO
no ar em 26 de dezembro
Durante as festividades do Ano-Novo 
persa, uma garotinha insiste que sua 
mãe compre um peixe dourado bonito e 
gordo, em vez dos magros que tem na 
fonte na casa da família, mas eles estão 
quase sem dinheiro. Após muito insistir, o 
irmão da garota acaba conseguindo o di-
nheiro, mas no caminho à loja, ela perde 
os 200 tomãs diversas vezes e os adultos 
ao seu redor estão muito ocupados para 
dar atenção aos seus problemas.

Duração: 85 minutos
Elenco: Aida Mohammad Khani, Mohsen 
Kafili e Fereshteh Sadre Orafaiy
Direção: Jafar Panahi 
Roteiro: Abbas Kiarastami 
Produção: Kurosh Mazkouri e Foad Nour
Produtora realizadora: Ferdo Films
Distribuição: Celluloid Films

CRIANÇAS INVISÍVEIS
no ar em 2 de janeiro
Pobreza, Aids, guerra e outros aspectos de 
uma infância perdida e desiludida estão no 
filme Crianças Invisíveis. O filme ilustra, de 
maneira expressiva, a capacidade que as 
crianças têm para enfrentar, com esperan-
ça e força, até as situações mais difíceis. O 
projeto, que contou com apoio do Unicef, é 
composto por sete curtas-metragens co-
mandados por diferentes diretores, que tra-
balharam solidária e gratuitamente.

Duração: 124 minutos
Direção: Mehdi Charef, Emir Kusturica, 
Spike Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley 
Scott e John Woo
Produção: Ricardo Aidar, Terence Chang, 
Maria Grazia Cucinotta, Gaetano Daniele, 
Mike Ellis, Cesare Falletti di Villafalletto, 
Caio Gullane, Fabiano Gullane, Débora Iva-
nov, Emir Kusturica, Cinqué Lee, Joie Lee, 
Spike Lee, Kátia Lund, Anna Rita Nunnari 
Dell’atte, Andrea Piedimonte, Chiara Tilesi 
e Stefano Veneruso 
Produtora realizadora: MK2
Distribuição: Paris Filmes
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Evelin, 13 anos, descobriu que estava 
grávida de seu namorado, 22 anos, re-
cém-desligado do tráfico na Rocinha, 
onde vivem. A gravidez não a impede 
de continuar sendo a garota de sem-
pre. Fazer um aborto nem passou pela 
cabeça de Luana, 15 anos, quando ela 
descobriu que estava grávida. Sem-
pre ajudando a mãe a criar as irmãs 
mais novas, já alimentava a ideia de 
ter um filho “só para ela”. Edilene, 
14 anos, espera um filho de Alex, por 
quem é apaixonada e que engravidou 
ao mesmo tempo sua vizinha, Joice, 
de 15 anos. Edilene vive o drama de 
um triângulo amoroso. Ao longo de um 
ano, a equipe acompanhou o cotidiano 
destas quatro “meninas-mães”.

TEMAS: comportamento, juventude, 
vídeos e documentários
PÚbLICO ALVO: adultos
ESTREIA: 2008
No ar em 26 de setembro
DURAÇÃO: 77 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Bayer Schering Pharma

APRESENTAÇÃO: Camila Monteiro

FIChA TéCNICA
Produção e direção: Sandra Werneck
Diretora assistente: Gisela Câmara
Roteiro: Bebeto Abrantes
Produção executiva: Luis Antonio 
Silveira
Fotografia e câmera: Fred Rocha e 
Heloisa Passos

Som direto: Valéria Ferro
Montagem: Fernanda Rondon
Edição de som e mixagem: Denilson 
Campos
Música-tema: José Miguel Wisnik e 
Paulo Neves
Finalização de imagem: Fábio Souza

O filme Dolls mostra três histórias de 
amor: ligados por uma corda vermelha, 
um casal jovem vagueia em busca de 
algo perdido; no fim da vida, um yakuza 
regressa ao parque onde costumava 
encontrar a namorada, a quem jurou 
amor eterno; uma estrela pop feminina 
desfigurada é confrontada com a fan-
tástica devoção de seu maior fã.
Três histórias sutilmente intercaladas 
retratam a beleza da tristeza.

TEMAS: identidade cultural, vídeos e 
documentários
PÚbLICO ALVO: adultos
ESTREIA: 2008
No ar em 20 de junho
DURAÇÃO: 114 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Atores: Miho Kanno, Hidetoshi Nishi-
jima e Tatsuya Mihashi
Direção: Takeshi Kitano
Produção: Masayuki Mori
Produtora realizadora: Bandai Visual 
Company, Office Kitano, TV Tokyo, e 
Tokyo Fm Broadcasting Co.
Distribuição: Imovision

CINE ESPECIAL
MENINAS

CINE ESPECIAL JAPãO
DOLLS

CONTRACORRENTE - NAS ÁGUAS DE UM RIO PARDO

Quatro estações do ano, mais de 500 
quilômetros percorridos da nascente 
ao desemboque, 42 horas de grava-
ção e 60 entrevistas. A soma de todos 
esses números não revela a grandi-
osidade de um rio que percorre deze-
nas de cidades nos estados de Minas 
Gerais e São Paulo. Foi na contracor-
rente desse percurso que construímos 
a história do rio Pardo.

TEMAS: cultura regional, ecologia 
e ecossistemas
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 4 de outubro
DURAÇÃO: 30 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV UNAERP
PRODUTORA REALIZADORA: 
TV UNAERP

MARCUS JULLIERME é 
psicólogo da Fundação CDL 

Recife. Parceiro do Canal Futura 
há dez anos, Marcus procurou 

se manter conectado com o 
Futura e a rede de instituições 
parceiras, utilizando a progra-
mação, prioritariamente, com o 

público infantil.

A convite do Futura, a 
instituição participou de 
um encontro para avalia-
ção do programa SALA DE 

NOTÍCIAS sobre exploração 
sexual infantil.

42 43



CRÔNICAS URbANAS

Crônicas Urbanas apresenta um painel 
de histórias passadas e protagonizadas 
por moradores das periferias de três 
metrópoles brasileiras: Rio de Janeiro, 
São Paulo e Belo Horizonte. A série é 
composta por seis programas de 30 
minutos, pautados a partir de diferentes 
temáticas do cotidiano. As crônicas são 
baseadas em roteiros de ficção, frutos 
de laboratórios realizados em cada 
uma das regiões. Paralelamente, todo 
o processo de realização - definição de 
roteiros, pesquisa, ensaio do elenco e 
filmagem - é documentado, compondo 
um divertido making of. Os programas 
apresentam o diálogo entre a realidade 
e a ficção, temas e agentes desse olhar 
sobre a periferia.

TEMAS: direitos humanos, formação 
audiovisual, juventude
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Observatório de Favelas, 
Fundação Gol de Letra e Associação 
Imagem Comunitária

Sinopses por episódio (30 minutos):

COMUNICAÇÃO - no ar em 5 de julho
O tema do episódio são as formas de 
comunicação e expressão dentro de 
comunidades do Complexo da Maré 
e na Rocinha, no Rio de Janeiro. Um 
grupo de jovens recebe o desafio de 
realizar um curta-metragem de ficção 
sobre comunicação. A partir disso, par-
tem para a pesquisa das formas mais 
diversas de comunicação: visitam um 
estúdio de funk, entrevistam um locutor 
de carro de som, conversam com usuá-
rios de um cybercafé e discutem inclu-
sive a estética da periferia, por meio do 
trabalho fotográfico de jovens da Esco-
la Popular de Comunicação Crítica, do 
Observatório de Favelas, na Maré.

MEMÓRIA - no ar em 12 de julho
O Crônicas Urbanas revela a história 
de uma das maiores comunidades do 
Rio de Janeiro através de depoimen-
tos de seus moradores. Recentemen-
te, o bairro da Maré ganhou um museu 
que conta um pouco da formação des-
se espaço. Seu acervo em exposição 
permanente foi construído com a cola-
boração dos moradores. Esse é o pon-

to de partida para a criação de uma 
peça ficcional, que mostra como a 
memória individual é importante para 
a construção da identidade coletiva.

SONHOS - no ar em 19 de julho
O programa, gravado em Belo Horizonte, 
acompanha um grupo de jovens em sua 
busca pelos mais variados motivos para 
sonhar. A pesquisa para criação do ro-
teiro permeia todo o programa, abordan-
do desde o sonho de cada um, passando 
por sonhos coletivos, sonho de consumo, 
até se deparar com a loucura. Sonho ou 
realidade? O curta aborda essa linha 
tênue, sem deixar claro em que sentido 
seu personagem está vivendo.

DIREITOS HUMANOS - no ar em 26 de julho
O episódio acompanha um grupo de jo-
vens de Belo Horizonte na construção de 
um sentido real para a carta dos Direitos 
Humanos. O programa toca em questões 
fundamentais para a sociedade brasileira, 
como a igualdade racial, o direito das mu-
lheres e a relação da polícia com os es-
paços periféricos. O episódio é costurado 
por uma série de esquetes realizados por 
esses jovens, que comentam de forma 
sensível os temas abordados.

EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO
no ar em 2 de agosto
O Crônicas Urbanas, gravado em São 
Paulo, discute a difícil vida dos imi-
grantes no maior centro urbano do 
país. A entrevista com um dos mora-
dores da comunidade inspira o grupo 
a contar, através da ficção, a trajetória 
de um senhor que saiu do Nordeste 
em busca de conhecimento. 

AMOR E SEXUALIDADE
no ar em 9 de agosto
No episódio, jovens da comunidade Vila 
Albertina, na zona Norte de São Paulo, 
abordam o tema do amor e da sexuali-
dade. O cineasta Carlos Reichbach é um 
dos diversos entrevistados pelo grupo no 
processo de pesquisa. Paralelamente, 
eles produzem um curta-metragem que 
narra o impasse afetivo de um adoles-
cente que começa a sentir algo a mais 
pelo seu melhor amigo de infância, numa 
abordagem que deixa em aberto os 
sentimentos do personagem: desejo ou 
amizade. O programa gira em torno da vi-
vência da descoberta da sexualidade. Os 
jovens se expressam sobre o amor, falam 
das suas vivências pessoais e defendem 
um resgate do romantismo.

CONSULTORIA: Belisário Franca

FIChA TéCNICA 
Direção: Rodrigo Hinrichsen 
e Marcio Blanco
Edição: Fernanda Bastos, Allan Ribei-
ro, Adriana Borges, Guilherme Francis-
co, Fabio Cunha e Eva Randolph
Finalização: Eva Randolph, Renato 
Rosada, Igor Cabral e Juliana Nunes
Produção executiva: Elionalva Silva 
e Erasmo Castro
Direção de fotografia: Othon Castro, 
Beto Magalhães, Marco Melo e Vadico
Pesquisa: Karine Mueller
Produção: Diego Catta Preta, Roberto 
Cresosimo, Marianna Araújo, Tião 
Santos, Juliana Nunes, Paula Kimo, 
Lucas de Lima e Priscila Pfiffer
Som: Damião, Fábio Ferreira e Marco Melo
Videografismo e abertura: Kabum
Trilha sonora original: Fernando Moura
Música: Nação Maré 
e Dudu de Morro Agudo
Agradecimentos: Supervídeo Produ-
tora, Instituto Moreira Salles, Ctav, Link 
Digital, Templo Glauber, Rádio Brisa FM, 
Associação de Moradores da Rocinha, 
Museu da Maré - Ceasm, Ao Mundo 
Teatral, Retiro dos Artistas, Sérgio Péo, 
Correios, SESC-MG, Edifício São Carlos, 
ONG Circo de Todo Mundo, Centro de 
Convivência Venda Nova, Asmare, Pátio 
Savassi, Cinema Planetário - Instituto 
Pauline Reichstul, Centro de Cultura de 
Belo Horizonte, Espaço Reciclo, Cruzei-
rinho, Espaço União da Periferia, Casa 
dos Contos - Ouro Preto-MG, Meninas de 
Sinhá, Áurea Dejavu, Arautos do Gueto, 

Promotoria da Infância e Juventude-BH, 
Núcleo de Apoio às Famílias / Naf, Reciclo 
- Asmare Cultural, Empresa Gontijo, 
Rodoviária de Belo Horizonte, Prefeitura 
de Belo Horizonte, Parada Ball - Centro 
Esportivo, Parque Municipal de Belo 
Horizonte, Instituto Paulo Freire, Alfabe-
tização Solidária, Universidade Unicsul, 
Biblioteca Prestes Maia, Instituto Polis, 
Jardim Miriam Arte Clube - Jamac, Daniel 
Ciasca, Décio Junior, Instituto Ecos, Escola 
Estadual Reverendo Irineu Monteiro de 
Pinho, Produção do filme Garotas do ABC, 
Centro Universitário de Belas Artes de São 
Paulo, JKL e Jardim Leme.

CURTA RETRATOS DO COTIDIANO
Atores: Sérgio Henrique, Monique 
Marcolino, Willian Jonser 
e Leonardo Machado
Direção de fotografia: Carlos Marapod 
Preparação de elenco: Nil César
Oficina de roteiro: Bernard Belisário

CURTA MARIA MARé
Atores: Rafaela da Silva Lima, Dja 
Martins, Maria Aparecida Costa e 
João Batista Henrique
Preparação de elenco: Carlos Marapod

CURTA DEVANEIO DOS SANTOS
Atores: Elber Benjamim, Enilson 
Souza, Gaya Dandara, André Procácio, 
Daniel Ribeiro, Patrícia Félix, Ricardo 
Gonçalves, Maria Luíza, Paula Kimo 
e Kainna Machado
Direção de fotografia: Leandro Aragão 
Preparação de elenco: Nil César
Oficina de roteiro: Bernard Belisário

CURTA JUVENTUDE E DIREITOS 
hUMANOS
Atores: Nil César, Marileide Dias da 
Costa, Tiago Combini, Flávia Soares, 
Paula Kimo, Vinícius Francisco Prado 
da Silva, Eugênia Francisca do Prado, 
Divino Cirilo Rocha, Wagner Fernan-
des, Lucas de Lima e Robert Frank
Direção de fotografia: Leandro Aragão 
Preparação de elenco: Nil César
Oficina de roteiro: Bernard Belisário

CURTA O SOM DO SAbER
Atores: Taís França, Thaizy Pinheiro, 
Daniel Ciasca e Renato Silva Paixão
Preparação de elenco: Valter Lago

CURTA MAIS QUE bEM QUERER
Atores: Rodrigo Guarani, Cauê Boffa 
de Azevedo e Rafael Rodrigues Letícia
Preparação de elenco: Valter Lago

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Ana Paula Brandão
Produtores assistentes: 
Renata Gaze e André Libonati
Supervisão de videografismo: 
Stânio Soares
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de mobilização: 
Marisa Vassimon
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

No grupo também se encontrava a ONG Casa 
de Passagem, que também é parceira de 

longa data do Futura no Recife e desenvolve 
atividades diversas com a programação. En-
tre estas ações está a utilização da MALETA 
TODA bELEZA nos projetos que desenvolve 
com jovens em situação de vulnerabilidade 

social, como a peça O bolero de Raquel.
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CURTAS UNIvERSITÁRIOS

Apresentado pela jornalista Dani Mou-
ra, o programa Curtas Universitários dá 
a oportunidade aos alunos de cursos 
de comunicação de diversas partes do 
país terem seus projetos experimentais 
audiovisuais exibidos para além das 
salas de aula. Isso acontece graças à 
parceria do Canal Futura com diversas 
universidades espalhadas pelo Brasil.

O documentário apresenta a luta 
para prevenir que a mãe não transmi-
ta o vírus HIV à criança, assim como 
estatísticas, fatos e pessoas. A obra 
acompanha a vida de duas mulheres 
grávidas e soropositivas que tiveram 
a oportunidade de receber tratamen-
to médico no Hospital Chris Hani Ba-
ragwanath, em Soweto. O filme abor-
da as escolhas, esperanças e o medo 
inevitável não só quanto à saúde dos 
bebês, mas também ao trauma gera-
do pela condição das duas jovens pe-
rante a família e parceiros.

{Des}Concerto - Ao Vivo é o primeiro 
registro de um show de Pitty disponív-
el para o público. Gravado no Citibank 
Hall, em São Paulo, em julho de 2007, 
o show apresenta a cantora em sua 
melhor forma ao longo de 17 músicas. 
Ao lado de Martin (guitarra e violão), 
Joe (baixo) e Duda (bateria), Pitty des-
fila seus sucessos e leva a plateia ao 
delírio com uma performance vigorosa 
e plena de magnetismo. A direção do 
DVD é de Joanna Mazzuchelli.

Sinopses por episódio:

NA ATIVIDADE VOCÊ TAMBÉM! - PUC-
PR - no ar em 8 de dezembro
O vídeo Na Atividade Você Também! 
traz uma questão central: o que de-
vemos fazer para que o meio am-
biente continue fornecendo tudo o 
que precisamos. Apresentando pro-
postas, o vídeo se propõe a incen-
tivar uma mudança de postura do 
jovem em seu cotidiano. 
Equipe: Cassiana Mallmann, Ga-
briela Lopes, Nicole Figueiredo e 
Ricardo zonta.

DE BEM COM A VIDA - Unisinos-RS
no ar em 15 de dezembro
Em De Bem com a Vida, a narrativa 
se passa na cidade de Bento Gon-
çalves e aborda questões de con-
vivência na terceira idade, através 
do trabalho assistencial da italiana 
Anna Variani de 97 anos. 
Equipe: Fabiana Miranda e Viviane 
zanella.

IMIN - IMIGRAÇÃO - UESC-BA
no ar em 22 de dezembro
O vídeo conta como foi o processo de 
imigração no litoral sul da Bahia, atra-
vés de uma história de amor entre uma 
imigrante belga e um imigrante japo-
nês. O filme, porém, vai além da histó-
ria de amor do casal.
Equipe: Thiara Pinheiro

EU NASCI ASSIM - UESC-BA
no ar em 29 de dezembro
O programa mergulha na obra de 
Jorge Amado, viajando por Ilhéus na 
Bahia, para descobrir porque a cidade 
respira até os dias de hoje o universo 
de Gabriela, Cravo e Canela, livro pu-
blicado em 1958, cuja trama se passa 
nessa região. 
Equipe: Tacila Mendes

PLAQUETAS SANGUÍNEAS - UFPE-PE 
& MATÉRIA MARACATU - MACKEN-
zIE-SP - no ar em 5 de janeiro de 2009
Neste programa dois vídeos são exibi-
dos. O primeiro, um documentário jor-
nalístico explica como pode ser feita a 
doação de plaquetas sanguíneas.
Equipe: Alexandro Diniz
 
O segundo vídeo é uma matéria jorna-
lística que apresenta o projeto “Calo 
na Mão” de uma escola estadual. Além 
de confeccionar instrumentos de per-
cussão, os integrantes do projeto têm 
a oportunidade de tocar na banda do 
Maracatu “Bloco de Pedra”. 
Equipe: Clara Vanali

MAMÃE NÃO FAz NADA - Unisinos-
RS - no ar em 12 de janeiro de 2009
Retrata o dia-a-dia de donas de casa 
que, apesar de não serem valorizadas 
pela sociedade, sabem o trabalho que 
dá cuidar da organização de um lar. 
Equipe: Débora Ertel

TEMA: vídeos e documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
DURAÇÃO: 24 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: PUC-PR, Unisinos-RS, 
UESC-BA, UFPE-PE, Mackenzie-SP

APRESENTADORA: Dani Moura

TEMAS: saúde, vídeos e 
documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 2 de dezembro
DURAÇÃO: 40 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMAS: música, personalidades
PÚbLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2008
No ar em 31 de dezembro
DURAÇÃO: 83 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: DeckDisc

FIChA TéCNICA
Direção: Joanna Mazzuchelli
Produção: Rafael Ramos 
Distribuição: DeckDisc

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtora assistente: Meriene Mazzei
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

FIChA TéCNICA
Direção: Jane Thandi Lipman 
Produção: Beata Lipman 
Câmera: David Forbes, Brian Green e 
Mike zidel 
Som: Michael Ntshobodi 
Edição: 
Avril Beukes, Sage
Produtora 
realizadora: 
Day zero Film
e Video
Distribuição: 
Steps International

FIChA TéCNICA
Direção e roteiro: André Loureiro
Direção de fotografia: Dimitri Martinovich
Câmera: Marcelo Augusto
Figurino: Domingos Alcântara
Caracterização: Alzira Pereira
Videografismo: Canal Futura
Trilha original: Fernando Moura
Edição: Érico Luiz Pereira
Som: Joelson Catharino
Produção, distribuição e realização: 
Canal Futura

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtores assistentes: Marcela 
Cairo, Renata Lima
Supervisão de conteúdo: Débora 
Garcia, Leonardo Menezes
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lucia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

DE MãE PARA FILhO

{DES}CONCERTO - AO vIvO

MARCUS JULLIERME
e o professor JOSé MARIO 
AUSTREGéSILO, da UFPE, 

identificaram boas 
oportunidades de parceria.

Desse encontro surgiu a apresen-
tação da peça teatral das meninas 
da Casa de Passagem O bolero de 
Raquel para alunos da Fundação 
CDL e o despertar do gosto pelo 

teatro nos alunos.
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DIÁRIO DE bORDO

DOC. FIDEL

Documentário sobre a vida e a trajetó-
ria política do líder cubano Fidel Cas-
tro. O filme mostra o poder e o carisma 
de Castro, além de todas as benesses 
e os conflitos gerados pelo governo 
revolucionário de Cuba.
TEMAS: história, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral 
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: Não liberado

Doc. Fidel - Parte I (60 minutos)
no ar em 23 de fevereiro 
Doc. Fidel - Parte II (60 minutos)
no ar em 24 de fevereiro

FIChA TéCNICA
Direção: Adriana Bosch e M Pink Christofalo
Roteiro: Adriana Bosch
Produção: Adriana Bosch, Rose M. Compagi-
ne, Sharon Grimberg, Susan Mottau, Patricia 
Alvarado Núñez e Mark Samels
Música: Mason Daring
Diretor de fotografia: Andrés Sanchez
Edição: Jon Neuburger
Produtora realizadora: 
American Experience
Distribuição: 
WGBH International

FIChA TéCNICA
Direção: André Glasner
Roteiro: Juliana Lins 
Direção de fotografia: Gustavo Mardini Nasr 
Coordenação de produção: Júlia Comodo
Trilha sonora: Fernando Moura
Edição: Phillip Mark Weisner 
Produtora realizadora: Mixer

CANAL FUTURA
Coordenação de projetos: Lúcia Morgado
Assistente de projetos: Daniela Guedes
Supervisão de conteúdo: 
Leonardo Menezes e Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Diário de Bordo é uma série documental sobre o Programa Educação nos Trilhos. 
Mostra que “esse trem” segue um trilho de transformações sociais com novas 
possibilidades de destinos para a vida das pessoas e para os territórios por onde 
passa. O Educação nos Trilhos é um programa socioeducativo, resultado da par-
ceria entre Fundação Vale, Canal Futura e Departamentos Regionais do SESI no 
Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pará. As gravações são realizadas nas 
estações, nos trens de passageiros e nos municípios do entorno da Estrada de 
Ferro Carajás (Pará e Maranhão) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (Espírito 
Santo e Minas Gerais).

TEMA: cultura regional
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Vale
APRESENTADORES: locução de Ro-
samaria Murtinho pela Estrada de Ferro 
Carajás e Mauro Mendonça pela Estrada 
de Ferro Vitória a Minas

MEIO AMBIENTE
no ar em 20 de setembro
Geralda Lima é de Coronel Frabiciano-
MG e instrutora de autoescola. Quando 
começou a se preocupar com desper-
dício da água em sua casa, partici-
pou de uma oficina do Educação nos 
Trilhos sobre o tema em Itabira-MG. 
A partir daí, criou uma consciência 
maior sobre a importância do uso ra-
cional da água. Em casa, implementou 
uma campanha de conscientização, 
com o apoio da filha Nayara, fixando 
cartazes próximo às torneiras com di-
cas para evitar o desperdício. Em Belo 
Horizonte-MG, muita gente também 
aprendeu sobre a questão da água e 
conta como mudou de hábitos.

SEGURANÇA NO TREM
no ar em 27 de setembro
Nas viagens de trem de Maria Cecília 
com a avó, elas contam que já assisti-
ram a várias oficinas do Educação nos 
Trilhos. O chefe de trem reforça, em 
uma “visita guiada”, as boas práticas 
para uma viagem segura.

Sinopses por episódio (10 minutos):

MEIO AMBIENTE - no ar em 26 de julho
Trata da questão da água através de 
Tibi, morador de Pindaré Mirim, ci-
dade próxima a Santa Inês-MA. Ele 
é fundador da ONG Fundação Pró-
Natureza, que faz a recuperação da 
mata ciliar do rio Pindaré e participou 
das atividades sobre meio ambiente 
na Estação de Santa Inês. Com ele, 
vamos fazer um passeio pelo rio, fa-
lando dos problemas e das parcerias 
que tem estabelecido com a comuni-
dade. Vamos conhecer uma escola, 
onde os alunos fazem o simbólico 
plantio de uma árvore.

GERAÇÃO DE RENDA
no ar em 2 de agosto
Mostra projetos de geração de ren-
da com uso de material natural ou 
reciclável. Enfoca especialmente 
a história de Graça Maria Oliveira, 
que mora em São Luís-MA e dirige a 
ONG de artesanato Arte Mojó. Ela é 
a guia na visita à ONG, apresentan-
do o trabalho e os produtos. Parale-
lamente, mostra também uma gran-
de oficina do Educação nos Trilhos 
sobre geração de renda/artesanato 
na Estação de Santa Inês. Finalmen-
te, vamos conhecer Irismar, ex-alu-
na de Graça Maria, que terminou de 
construir uma casa com sua própria 
renda e vai abrir o próprio negócio 
de artesanato. 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS
no ar em 9 de agosto
Enfoca a prevenção de doenças, par-
cerias com instituições locais como 
postos de saúde e também a maior 
conscientização dos jovens para uma 
vida sexual saudável. Os jovens Sunara 
e Wellington, dois amigos de Marabá, 
participaram de uma ação na cidade 
sobre Educação Sexual. Vamos confe-
rir também atividades de mobilização 
sobre o tema saúde bucal em Tumiritin-
ga-MG e sobre dengue em Itabira-MG.

SEGURANÇA NO TREM
no ar em 16 de agosto
O programa acompanha a viagem de Lin-
domar. Ele usa o trem de Parauapebas-
PA para São Luís-MA, cruzando a Estra-
da de Ferro Carajás pela primeira vez. É 
também a primeira vez que vê uma ativi-
dade de mobilização social do Educação 
nos Trilhos. O chefe de trem em serviço 
reforça algumas dicas de segurança e 
aponta como os mobilizadores apoiam 
nos procedimentos das estações.

INCENTIVO à LEITURA
no ar em 23 de agosto
Apresenta Tony, de Açailândia-MG, um 
jovem que acha que educação é o seu 
destino. Sua mãe Tânia mostra a esco-
la que fundou na cidade, onde também 
estudaram alguns mobilizadores. Em 
Aimorés-MG, a professora Joana D’arc 
e os alunos dela participam de uma ofi-
cina de incentivo à leitura na estação.

SEGURANÇA ALIMENTAR
no ar em 30 de agosto
Wilson, de São Luís, participa das 
atividades nas estações e lembra 
especialmente de uma campanha 
sobre alimentação saudável. Na 
casa dele, a esposa Francisca conta 
que modificou o cardápio em função 
das novas informações que ele levou 
para casa. Ainda sobre esse tema, o 
programa mostra o projeto Cozinha 
Brasil, desenvolvido pelo SESI, em 
ação na estação de Flexal, no Espíri-
to Santo. Lá, pessoas que participa-
ram da oficina relatam algumas des-
cobertas em relação à alimentação 
no cotidiano.

PARCERIA SESI - no ar em 6 de setembro
Depoimentos de empregados da Vale 
e da Fundação Vale, líderes do Futura, 
do SESI e dos mobilizadores sinalizam 
as transformações no Educação nos 
Trilhos a partir da nova parceria com 
os Departamentos Regionais do SESI 
no Pará e no Maranhão. 

PARCERIA SESI
no ar em 13 de setembro
Depoimentos de empregados da 
Vale e da Fundação Vale, líderes do 
Futura, do SESI e dos mobilizadores 
sinalizam as transformações no Edu-
cação nos Trilhos a partir da nova 
parceria com os Departamentos Re-
gionais do SESI em Minas Gerais e 
no Espírito Santo. 

Além dessa sinergia,
a FUNDAÇÃO CDL passou a manter 

maior contato com a ONG para 
ter acesso aos vídeos disponíveis 

na Sala Futura sediada na Casa 
de Passagem, para ampliar o 

repertório de programas do Futura 
utilizados pela instituição, como 

as séries Livros Animados
e Aprender a Empreender.
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DOM JOãO NO bRASIL

Nas comemorações dos 200 anos 
da chegada da Família Real ao Bra-
sil, o Futura apresenta uma série de 
12 programas baseados no livro em 
quadrinhos Dom João Carioca, da his-
toriadora Lilia Schwarcz e do autor e 
ilustrador Spacca. Através de vários 
recursos de videografismo, trilha so-
nora, sonorização e dublagem, os de-
senhos originais ganham vida na TV 
num formato inovador. Com muito hu-
mor, a série trata dos principais fatos 
do período joanino. Mais de 15 dubla-
dores, entre eles Waldyr Sant’anna e 
Marcio Seixas, interpretam a história 
de uma maneira leve e divertida. Um 
programa imperdível para crianças, 
adultos, professores e alunos.

Sinopses por episódio (7 minutos) + 
Especial (60 minutos) + Making of (30 
minutos):

NOS TEMPOS DE BONAPARTE
no ar em 8 de março
O episódio mostra o contexto histórico 
de Lisboa à época da iminente invasão 
de Napoleão. O grande general fran-
cês está tomando a Europa, expandin-
do seus domínios. A França quer im-
por o Bloqueio Continental a Portugal 
e essa pressão faz com que o príncipe 
regente, Dom João, fique entre França 
e Inglaterra, seu aliado histórico. Sur-
ge então a ideia de fugir com a Corte 
para a maior de suas colônias, o Bra-
sil. Assim, o príncipe não se submete-
ria a Napoleão, não perderia a coroa e 
teria a Inglaterra a seu lado.

IR OU NÃO IR, EIS A QUESTÃO
no ar em 15 de março
As tropas de Napoleão estão a cami-
nho de Portugal. O general francês 
ameaça tirar a coroa de Dom João se 
ele continuar aliado da Inglaterra. O 
indeciso príncipe regente refuga até o 
último minuto, quando finalmente de-
cide partir para a colônia. A princesa 
Carlota Joaquina é terminantemente 
contra, mas é obrigada a aceitar a de-
cisão do marido. Apesar da revolta do 
povo português, no dia 29 de novem-
bro de 1807, a Corte inteira embarca às 
pressas para o Brasil, escoltada por 
naus inglesas - um acordo que seria o 
início da dívida externa do Brasil.

HOMENS AO MAR!
no ar em 22 de março
O episódio mostra a viagem marí-
tima de Dom João e da Corte para 
o Brasil, com todos os perigos que 
oferecia. Foram dois meses de des-
conforto e mal-estar navegando até 
a costa brasileira. Sem água a bor-
do, os portugueses bebiam vinho de 
péssima qualidade, enfrentavam um 
calor infernal e um tripulante inde-
sejado, o piolho. Conclusão: todas 
as mulheres, inclusive a princesa 
Carlota Joaquina, são obrigadas a 
rasparem os cabelos. Não se sabe 
ao certo, mas calcula-se que tenham 
embarcado cerca de dez mil pesso-
as. E o Brasil, às pressas, começa a 
se preparar para recebê-las.

VEM CÁ, MEU REI
no ar em 5 de abril
Dom João e a Corte portuguesa 
chegam a Salvador, causando um 
alvoroço na cidade. No dia 28 de ja-
neiro, Dom João decreta a abertura 
dos portos às nações amigas, o que, 
na verdade, era inevitável, porque 
o Brasil precisava abrir os portos à 
Inglaterra. Mas a carta régia abria 
os portos para todas as nações que, 
em breve, iriam concorrer com os 
ingleses. Antes de zarpar para o Rio, 
D. João ainda cria uma Escola de 
Cirurgia, autoriza fábricas de vidro 
e de pólvora e uma companhia de 
seguros.

OLHA A CORTE AÍ, GENTE!
no ar em 12 de abril
No dia 8 de março de 1808, a Corte 
portuguesa desembarca no Rio de 
Janeiro, sede do vice-reinado. Para 
alojar todas as pessoas que acaba-
vam de chegar, a coroa desapropriou 
casas de milhares de brasileiros, 
pintando nas portas as siglas “P.R.”, 
de propriedade real, que logo o povo 
apelidou de “ponha-se na rua”. Hou-
ve uma profunda mudança na cidade, 
começando pelos inúmeros navios 
que não paravam de chegar ao porto, 
que não estava preparado para rece-
ber navios do mundo inteiro. Embar-
cações de Londres, África, Oriente e 
até da Oceania vinham para o Brasil 
sem precisar passar por Lisboa.

UMA CORTE BRASILEIRA COM 
CERTEzA - no ar em 19 de abril
A Corte real está se adaptando aos 
trópicos e mantém alguns hábitos da 
época. Dom João instaura a cerimô-
nia diária do beija-mão, onde recebia 
seus súditos. De mulato a general, 
todos faziam pedidos ao príncipe re-
gente. Assim como em Portugal, Dom 
João e Dona Carlota moravam sepa-
rados. Ele ganhou nos trópicos 
um refúgio afastado da Corte, 
o Palácio da Quinta da Boa 
Vista, um presente do turco 
Elias, e ela vivia num palacete, 
em Botafogo.

UM JARDIM, UMA IGREJA 
E MUITOS TÍTULOS, ORA POIS
no ar em 3 de maio
Assim que chegou ao Rio, D. 
João declarou guerra à França. 
As forças luso-britânicas de-
sembarcam em Caiena, capital 
da Guiana Francesa, e, depois 
do combate, o governador fran-
cês rende-se, em 1809. Foi a 
vingança de D. João contra Na-
poleão. Nessa época, D. João 

tentava recriar no Rio o que havia em 
Portugal. Em 1808, sai o primeiro jornal 
publicado no país, a Gazeta do Rio de 
Janeiro. O jornal funcionava como um 
órgão do governo, onde se publicavam 
decretos e notícias de acordo com a 
vontade da Corte.
 
A COLôNIA QUE VIROU METRÓPOLE
no ar em 10 de maio
Em 1808, Dom João permite a insta-
lação de fábricas no Brasil e cria o 
Banco do Brasil. O episódio destaca a 
participação de Dom Rodrigo nas de-
cisões políticas. O ministro, que tendia 
para os interesses da Inglaterra, ten-
tava convencer o príncipe pelo térmi-
no do comércio de escravos, mas D. 
João temia desagradar a traficantes, 
donos de engenho e mineradores. Só 
em 1850, 24 anos depois da morte de D. 
João, é que 
o tráfico foi 
p r o i b i d o 
pe  la Lei 
Eusé   bio de 
Queiróz.

PINTANDO OS BRASIS
no ar em 17 de junho
Com a derrota de Napoleão, embaixa-
dores das grandes nações européias 
se reúnem no Congresso de Viena 
para redefinir o mapa da Europa e res-
taurar o Antigo Regime dos reis abso-
lutos. Portugal tenta barganhar umas 
terrinhas a mais para o Império. No 
episódio, o Brasil é elevado a Reino. 
Dona Maria I morre. Dom João e Car-
lota, agora são rei e rainha. Nesta épo-
ca chega à Corte um grupo de artistas 
franceses que serviam a Napoleão e 
pediam asilo ao rei do Brasil. Lidera-
dos por Joachim Lebreton, o arquiteto 
Grandjean de Montigny, os pintores 
Debret e Taunay, os escultores Irmãos 
Ferrez e muitos outros chegam para 
retratar os Brasis.
 

TEMAS: história, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: 
liberado com restrições
PARCEIRO: Cia. das Letras 
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FIChA TéCNICA
Roteiro e direção: André Loureiro e Cristiana Bittencourt
Equipe de produção: Janaína Villas Boas, Janaína Paixão e Vinícius Dias
Equipe de videografismo: Fábio Vinícius, Robledo Guerra, Victor Marcello e Thiago Macedo
Câmera making of: Renato Spirro
Finalização: Alexandre Sampaio 
e Daniele Pimentel
Sonorização: Efferson Junger
Trilha sonora: zanna
Coordenação do projeto: Cristiana Bittencourt
Coordenação de videografismo: 
Stânio Soares
Dublagem: Áudionews
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

CASAMENTO ARRANJADO, SONHO 
FRUSTRADO - no ar em 31 de maio
O episódio é dedicado a Dona Leopol-
dina, que viria a ser a primeira impera-
triz do Brasil. A arquiduquesa austríaca 
casa-se por procuração com Dom Pe-
dro e é recebida com festa no Rio, em 
1817. Além das damas de honra e ou-
tros serviçais, D. Leopoldina traz uma 
equipe de artistas e cientistas, como o 
pintor Thomas Ender, o zoólogo Natte-
rer, o botânico Pohl e os naturalistas 
Spix e Martius. A princesa era dedica-
da, culta, praticamente uma cientista 
amadora. Já Dom Pedro gostava de 
artes militares e era mulherengo.

SEM PERDER A MAJESTADE
no ar em 11 de junho
D. João é aclamado rei de Portugal, 
Brasil e Algarves. Mas, na terrinha, 
as coisas não andavam muito bem: a 
insatisfação do povo com o descaso 
da Corte culmina na Revolução Libe-

ral do Porto. Os portugueses exigem, 
entre outras coisas, o retorno de D. 
João a Lisboa.

ADEUSINHO - no ar em 12 de junho
Dom João continua a ser pressiona-
do para voltar a Portugal. Ele declara 
aderir e adotar para o Reino do Bra-
sil a Constituição portuguesa, com 
modificações. O povo português rea-
ge e exige a constituição sem restri-
ções. Pressionado, Dom João aceita, 
mas os portugueses só se acalma-
riam com a presença do rei. Sem 
outra alternativa, o regente decide 
pelo retorno e embarca no dia 24 de 
abril de 1821. Raspa os cofres e leva 
cerca de 3.000 e cinquenta milhões 
de cruzados do Banco do Brasil. D. 
Pedro fica com o desafio de adminis-
trar um país sem fundos, com crises 
políticas e desavenças, que levariam 
à independência um ano depois, sob 
sua liderança.

DOM JOÃO NO BRASIL ESPECIAL
no ar em 5 de julho
Especial que reúne os 12 episódios da 
série Dom João no Brasil. Com muito 
humor, a série conta sobre os princi-
pais fatos que ocorreram no período 
joanino, os 13 anos que Dom João es-
teve no Brasil.

MAKING OF - no ar em 5 de julho
O episódio mostra como foi feita a sé-
rie: as pesquisas, videografismos, du-
blagem e bastidores.
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A série Dom João no Brasil foi uma grande surpresa, um 
presente. Eu esperava algo mais modesto e limitado, pois 
já trabalhei com animação e sei que para animar um minuto 
são necessários pelo menos 720 desenhos, uma trabalheira. 
E nós não dispúnhamos de muito tempo. Os contatos foram 
feitos no final de 2007 e a estreia seria em março de 2008. 
Se só fosse possível fazer vinhetas de apenas um minuto, 
teríamos que fazer muitos cortes no conteúdo e simplificar 
demais a história.

Mas a solução técnica foi simples e brilhante. A equipe do 
Futura formatou um conceito de animação que jamais es-
conde que é uma página de quadrinhos com efeitos. Além 
dos efeitos clássicos de table-top, aquela técnica de filmar 
imagens fixas para documentário, os desenhos são distorci-
dos de mil outras maneiras, graças aos recursos modernos. 
Há simulação de profundidade, cenários que “entortam” e 
planos que desfocam conforme o personagem em destaque. 
Tem também pequenos detalhes animados - sobrancelhas, 
pés que batem, bandeiras etc. - que dão ainda mais vida às 
ilustrações, assim como o lip-sync ou sincronização labial 
dos personagens no final de cada capítulo. A sonoplastia 
completa a sensação de “filme”, com ruídos de mar, ferros, 
gaivotas, canhões e tudo o que estiver em cena.

Esse formato permitiu que se produzissem capítulos de du-
ração mais longa (de 5 a 7 minutos por capítulo) e isso foi 
fundamental para que a adaptação fosse bastante fiel, com 
mudanças mínimas e acréscimos que só enriqueceram. Os 
dubladores interpretaram sequências inteiras da HQ, como 
se fosse uma novela de rádio. Adorei como eles escolhe-
ram com cuidado as vozes, em sintonia com o tipo físico dos 

personagens. D. Rodrigo grandalhão e enérgico, com voz 
possante; D. Antonio, menor e elegante, com voz contida; D. 
Carlota, muito convincente.

A voz do Homer Simpson como D. João acrescentou uma 
leitura a mais, que permite comparar os dois personagens, 
que são dois pais de família meio sem rumo, perdidões... O 
narrador - que conheço dos filmes da Disney - interpretou 
com muita clareza os difíceis textos que escrevemos, res-
saltando as ironias, enfatizando a intenção de cada pedaço 
de frase. Talvez eles tenham captado tão bem o espírito dos 
personagens porque eu cresci vendo desenhos animados 
e desenhei pensando em vozes como aquelas. Daí o casa-
mento perfeito.

O que mais? Observo também que é muito melhor apreciar 
meus desenhos na tela do que no livro, já que eles foram co-
lorizados também na tela do meu computador e era assim que 
eu os via, em close. E nós, como autores, fomos bastante va-
lorizados pelos créditos finais e pelo caprichado making of.

Estamos vivendo no Brasil um boom de quadrinho histórico 
e HQ de maneira geral. Os quadrinhos foram uma arte extre-
mamente popular, num tempo em que não havia TV, games 
ou internet. Hoje, buscam-se novos formatos, vendem-se 
mais em livrarias do que nas bancas de jornal, o que gera 
uma certa elitização desta arte.

Esta iniciativa da Futura não só populariza e torna acessí-
veis os quadrinhos para o grande público, como também 
divulga, registra e incentiva a arte da HQ. Quando quiserem 
brincar de novo, é só chamar.

DA hq PARA TELA DA Tv 
SPACCA|ILUSTRADOR

EDUCAçãO FISCAL E CIDADANIA

A série Educação Fiscal e Cidadania 
foi doada ao Canal Futura pela TV 
Escola.

TEMA: legislação
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Escola

Sinopses por episódio 
(de 20 a 29 minutos):

CLUBE DOS SEM FÉRIAS
no ar em 22 de novembro
Voltado ao público infanto-juvenil, o ví-
deo conta a história de três crianças e 
uma missão dada pela professora: fa-
zer algo significativo para a sociedade 
durante as férias escolares. Em dife-
rentes regiões do Brasil, Bel, Clara e 
Pedro aprendem a importância dos or-
çamentos, dos tributos e da cidadania 
nas pequenas tarefas do cotidiano.

QUE HISTÓRIA É ESSA? 
no ar em 25 de novembro
Destinado ao público em geral, o epi-
sódio narra de forma bem-humorada 
a criação dos tributos sob a pers-
pectiva histórica. Da pré-história aos 
dias atuais, o vídeo apresenta um 
resumo da trajetória dos nossos im-
postos: como surgiu o dinheiro, como 
eram as tributações, para que ser-
vem os impostos, como chegamos ao 
conceito de educação fiscal ligada à 
cidadania e à democracia.

RODRIGO GRECCO CARVALhO é 
telespectador do Futura há muitos anos.

Ele trabalha na ONG Catalisa, com foco 
em redes de sustentabilidade.

Rodrigo já conhecia e utilizava progra-
mas do Futura, gravando diretamente da 
TV séries como Globo Ciência, Trilheiros 

e Um Pé de Quê?
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ESCOLAS AFRICANAS

Enquanto as professoras se preocupam 
com tabelas comparativas de desempenho, 
metas e disciplina, os alunos discutem so-
bre futebol, música pop e jogos escolares. 
Esse tipo de situação pode acontecer em 
qualquer escola, mas esta escola africana 

enfrenta problemas que seus congêneres 
europeus dificilmente imaginam, como, 
por exemplo, pobreza extrema, guerra civil 
e HIV. Esta série inovadora mostra a habili-
dade, criatividade e humor de uma escola 
diante de grandes desafios.

TEMAS: comportamento, escola
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (30 minutos):

A MENSALIDADE - no ar em 14 de outubro
A nova diretora da Escola Estadual 
de Ensino Médio de Masindi enfrenta 
uma grave situação financeira. Três 
quartos dos alunos deixaram de pagar 
a mensalidade. Ela tenta forçar o paga-
mento e estimula uma severa política 
de repreensão que pretende conter os 
inadimplentes. Outros integrantes des-
sa história são Eddie, um menino órfão 
que tenta juntar dinheiro para pagar a 
mensalidade da escola através de bis-
cates e Justice, um trapaceiro habili-
doso que engana sua professora com 
um cartão de pagamento emprestado 
para conseguir entrar na aula.

A CANDIDATA - no ar em 15 de outubro
Uma mudança nas regras permite 
que garotas se candidatem para o 

cargo de monitor chefe da Escola de 
Ensino Médio de Masindi pela primei-
ra vez. Susan, uma menina incrível e 
bastante decidida, aceita o desafio e 
se candidata a monitora chefe, uma 
tarefa que todos os garotos acredi-
tam que só pode ser realizada por um 
deles. Nelson, um de seus concorren-
tes, fica contra ela. O episódio discute 
principalmente o feminismo no século 
XXI. Além disso, orgulho masculino, a 
emancipação feminina e o poder das 
mulheres também estão em jogo quan-
do Susan e Nelson disputam as elei-
ções pelo posto mais alto. 

FEBRE DE FUTEBOL
no ar em 16 de outubro
A honra de toda a escola depende do 
desempenho do seu time de futebol. O 
episódio apresenta uma história reple-
ta de ação sobre o desenvolvimento da 
escola no campeonato altamente com-
petitivo da Coca-Cola. Essa é a chance 
de realizar os sonhos de todos os jo-
gadores. Shem e os outros jogadores 
sonham com a riqueza que podem con-
quistar caso impressionem os olheiros 
com seu talento, o que seria o suficiente 
para sustentar suas famílias inteiras.

EDUCAÇÃO SEXUAL
no ar em 17 de outubro
A gravidez precoce obriga em torno de 
seis mil meninas a deixarem a escola 
todos os anos na Uganda. Ao assumir 
o cargo de diretor da Escola Primária 
de Kamurasi, o Sr. Ntairaho introduziu 
um sistema de teste de gravidez sur-

preendente, com o intuito de proteger 
as meninas contra a prostituição e a 
contaminação, além de tentar reduzir 
a taxa de evasão escolar. O episódio 
apresenta a trajetória de Christine, 
uma estudante do último ano do Ensi-
no Médio que teme estar grávida ao se 
inscrever para o teste.

O NAMORADOR E A RELIGIOSA
no ar em 18 de outubro
Dickson, um garoto de 16 anos, é um 
mulherengo em um país puritano. Ele 
corre o risco de ser detido por ter rela-
ções sexuais antes dos 18 anos. Além 
disso, ele viu seu pai e outros membros 
da família morrerem infectados pelo ví-
rus HIV. A igreja evangélica local pro-
mete salvação espiritual e uma possível 
cura para a AIDS. Ele é incentivado por 
uma estudante evangélica chamada 
Prossy e a partir daí surge uma como-
vente amizade. O episódio mostra a tra-
jetória do jovem que tem que enfrentar 
a si mesmo e a Deus enquanto encara 
as consequências de um teste de HIV.

EM BUSCA DA VIDA
no ar em 21 de outubro
O diretor da Escola de Ensino Funda-
mental, Sr. Ntairaho, faz parte de uma 
pesquisa sobre crianças desalojadas 
em Masindi. Na região vivem muitas 
pessoas que escaparam da guerra no 
norte da Uganda onde o LRA (Exército 
de Resistência do Senhor, um grupo 
terrorista que opera nesta região) con-
fronta o governo ugandês e aterroriza a 
população local. O filme também apre-

O grande segredo dos longos relacionamentos está na capaci-
dade de inovar o cotidiano, criar e manter objetivos, desejos e 
projetos comuns. Em 2008, nossos parceiros renovaram conosco 
e com milhões de brasileiros o compromisso e a crença de que 
juntos somos capazes de dar a nossa contribuição pelo desenvol-
vimento de jovens, crianças e famílias.

Realizar juntos e por tantos anos um projeto da envergadura do 
Futura não é tarefa simples. A despeito do valor e das possi-
bilidades que as parcerias carregam em si, sabemos o quanto 
exigem de esforço, de diálogo e negociação, necessários para 
concretizar conteúdos, programas e ações presenciais feitas 
a muitas mãos. Pessoas e instituições abrigam uma miríade de 
princípios, interesses e normas que se manifestam e precisam 
conviver, quando nos propomos a trabalhar em conexão por 
um conjunto de causas sociais.

Conviver institucionalmente, conectar ideias, pessoas e instituições 
para realizar ações concretas em todo o país, requer abertura, ca-
pacidade de colocar-se no lugar do outro, clareza de princípios e 
resistência, como a dos corredores de longas distâncias.

Somado ao fato de que acreditamos que juntos podemos chegar 
mais longe, as causas e temas que elegemos - Futura e parceiros 
- são sempre de grande extensão e complexidade: somos brasi-
leiros. O futuro e a educação de crianças e jovens, o bem-estar 
e a saúde da população, o desenvolvimento econômico e social 
de milhares de localidades em todo o país são e serão ainda por 
muito tempo questões desafiantes para todos nós.

É nesse contexto que lançamos mais um conjunto de iniciativas 
com o foco nos jovens. Com a Confederação Nacional das Indús-
trias, produzimos o Quadro de Profissões exibido no Ao Ponto, 
mostrando como existem hoje diferentes oportunidades no mer-
cado e formas de atuação profissional. Além do quadro jornalísti-
co Saúde e Tal, com a Bayer Schering Pharma, trouxemos para o 
debate o filme As Meninas, de Sandra Werneck, no contexto do 
Dia Internacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência. A 
FIRJAN nos convidou para fazer parte do Projeto Cidadania, em 
parceria com o PNUD e o Governo do Estado do Rio de Janei-
ro. Nesse contexto, trabalhamos com centenas de educadores 
e milhares de jovens temas como Pirataria, Meio Ambiente, Voto 
Consciente e Dengue.

O país conta pela primeira vez em sua história com uma série de 
dados oficiais e indicadores de monitoramento e avaliação, fun-
damentais para construirmos uma Educação Básica de qualidade. 
De nossa parte, queremos engrossar esse coro e mutirão, disse-
minando informações para educadores, formadores de opinião e 

famílias, além de atuar em projetos específicos. 
Produzimos uma segunda edição do progra-
ma Nota 10, divulgando boas práticas. Desta 
empreitada participaram a Gerdau, Funda-
ção Itaú Social, Fundação Bradesco, FIESP 
e Instituto Votorantim. Além disso, apoiamos 
ao longo de todo o ano a Olimpíada de Lín-
gua Portuguesa, uma parceira entre a Funda-
ção Itaú Social e o MEC, coordenação técnica 
do CENPEC e apoio do CONSED e Unidime. A Olim-
píada atingiu seis milhões de alunos em 4.500 municípios. 
Além disso, a FIESP, a FIRJAN e a Fundação Bradesco aderiram 
ao projeto Maletas Futura e estão trabalhando com suas equipes 
com as edições de Meio Ambiente e Democracia.

A TV Globo permanece como grande parceira de conteúdo na-
cional e de qualidade. Com ela, produzimos mais duas séries 
do Faixa Comentada: A Muralha e Chiquinha Gonzaga. E no fim 
do ano, colocamos no ar a consagrada série Sítio do Picapau 
Amarelo, que vem recebendo elogios de nossos telespectado-
res através de nossa central de atendimento. Já com a CNN/
Turner viabilizamos uma série de matérias jornalísticas sobre 
os acontecimentos internacionais, fundamentais para entender 
o Brasil no cenário mundial. além da série Paixão pela Palavra, 
sobre a vida e obra do poeta Manoel de Barros.

No item desenvolvimento de pessoas e comunidades, traba-
lhamos com muitos parceiros. Destacamos aqui a parceria 
com o Sebrae, que nos ajudou a identificar inúmeros casos de 
sucesso em inovação e tecnologia, desenvolvidos e aplicados 
por jovens, micro e pequenos empresários, e que foram ao ar 
no Globo Ciência e em nossos programas jornalísticos. Com 
a CNT, desbravamos o Brasil, suas riquezas e localidades no 
Transporte Brasil. E com a Fundação Vale, iniciamos o impor-
tante Projeto de Saúde, que será implementado no Norte e 
Nordeste do país em 2009.

Contamos com uma grande vantagem: o longo tempo de relacio-
namento também traz consigo o amadurecimento. Grande parte 
de nossos parceiros colhe hoje os frutos da experiência de anos 
de atuação no campo social. O próprio Brasil aprendeu que não 
basta boa vontade, mas que é preciso estabelecer objetivos cla-
ros e mensuráveis, buscar estudiosos, dados e instituições que 
atuam e acumulam aprendizado sobre um determinado assunto. 
Parece que vivemos novos tempos e que, apesar das crises e 
dos problemas que enfrentamos cotidianamente, começamos a 
atuar no social de forma mais orgânica e integrada, buscando a 
adesão de todos aqueles que são atores fundamentais em um 
dado contexto ou situação.

Ele divulga através da internet 
conteúdos televisivos que tratem 
de temas como cooperativismo, 

economia solidária etc.,
para professores do estado

de Minas Gerais.

Em suas navegações on-line, 
conheceu o FUTURATEC. 

O vALOR DOS LONGOS RELACIONAMENTOS 
MÔNICA DIAS PINTO|GERENTE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CANAL FUTURA
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A NOvA PARCERIA INTERNACIONAL DO CANAL FUTURA: 
TELEvISãO TIMOR LESTE JOãO ALEGRIA|SUPERVISOR ARTíSTICO

O Canal Futura tem estabelecido várias parcerias interna-
cionais nos últimos anos. É o caso da parceria mantida com 
a Soico TV, de Moçambique, na África. Através da Soico, 
os cidadãos moçambicanos têm acesso diariamente a pro-
gramas realizados pelo Canal Futura. Além disso, os profis-
sionais das duas televisões têm atuado em conjunto em co-
produções que abordam temas de interesse dos africanos 
e dos brasileiros.

A nova parceria de cooperação técnica internacional do Ca-
nal Futura foi celebrada com a Televisão Timor Leste (TVTL) 
a convite da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Futura e TVTL 
vão trabalhar para o fortalecimento institucional da Televi-
são Timor Leste e pela difusão da língua portuguesa junto 
aos cidadãos do Timor, com o uso do acervo de programas 
do Canal Futura, além de cuidar da formação em serviço 
de técnicos da TVTL e também planejar e realizar séries de 
programas para exibição nos dois países.

história recente do Timor Leste
O Timor Leste é um pequeno país asiático que ocupa cerca 

de 19 mil quilômetros quadrados, numa ilha pró-
xima à costa norte da Austrália. No Timor, 

são falados mais de 30 diferentes 
dialetos, mas as línguas oficiais 

são o português e o tetum. 
Apesar de sua longa exis-

tência - os ancestrais 
dos timorenses come-

çaram a povoar essa 
ilha há mais de 30 
mil anos -, o Timor 
Leste é a mais 
nova nação mun-
dial. O Timor Les-
te foi colonizado 
pelos portugue-
ses desde o sé-
culo XVI, mas a 
história recente 
da ilha foi marca-

da pela ocupação 
indonésia, a partir 

de 1975, que deixou 
profundas marcas no 

país, como o genocídio estimado em 300 mil habitantes de 
uma população em torno de um milhão de pessoas.

Em 1999, fruto tanto da resistência timorense quanto de pres-
sões internacionais, foi realizado um plebiscito, através do 
qual a população timorense decidiu emancipar-se da Indo-
nésia. A essa manifestação seguiu-se uma forte retaliação 
por parte de militares indonésios. Nos conflitos decorrentes, 
estima-se que até 70% de todas as edificações públicas de 
Timor tenham sido destruídas, levando o território e a popu-
lação a um estado de calamidade pública. Por isso, a ilha 
passou os três anos seguintes à desocupação indonésia sob 
administração da ONU. Em 2002, realizaram-se eleições pre-
sidenciais e a independência foi então formalizada.

Desde o início, o Brasil e os brasileiros foram bons parceiros 
dos timorenses. A administração da ONU no Timor foi co-
mandada pelo diplomata Sérgio Vieira de Mello e vários pro-
jetos de cooperação foram iniciados nesse primeiro momen-
to, como a capacitação de professores para utilizar no Timor 
o Telecurso, um projeto da Fundação Roberto Marinho. 

Contudo, a pouca consolidação institucional e os diversos 
problemas sociais pendentes levaram à instabilidade interna 
e a conflitos, em 2006. Um grupo de militares (posteriormen-
te chamados Peticionários), insatisfeitos com a condução 
política no país e com os critérios internos de promoção nas 
Forças de Defesa do Timor Leste, foi afastado do serviço. 
Seguiram-se confrontos entre forças policiais e militares, 
com dezenas de mortos e o deslocamento de cerca de 100 
mil pessoas de suas residências, quase 10% da população 
timorense. A instabilidade perdurou e, a pedido do Governo 
timorense, uma força internacional, composta principal-
mente por Austrália, Nova Zelândia, Malásia e Portugal, foi 
deslocada ao país para garantir a paz.

Recentemente, a exploração de petróleo e gás no mar do 
Timor, em conjunto com a Austrália, e a alta no preço dos 
combustíveis, representaram forte aumento na arrecada-
ção do Estado, o que, somado à continuidade da coopera-
ção internacional, traz muita esperança quanto ao sucesso 
no desenvolvimento do Timor Leste. 

Para o Brasil, o Timor Leste tem importância política maior do 
que seu peso econômico. No que tange à diplomacia cultural, 
é o único país do Leste Asiático que adota a língua portugue-

FIChA TéCNICA
Direção: Nicki Stoker, Max Baring, 
Ed Kellie e Sarah Hamilton 
Produtora realizadora: Open University
Distribuição: Open University

senta a história de um órfão chamado 
Ópio, que passa a morar em Masindi 
após a morte de seus pais durante o 
combate da LRA. Ópio é um atleta mui-
to habilidoso, cujo pai era um corredor 
conhecido em todo o país.

QUANDO UM GAROTO SE APAIXONA
no ar em 22 de outubro
Ter um amor na Uganda não é algo 
muito fácil. Os adolescentes podem 
ser expulsos da escola se admitirem 
que têm namorado ou namorada. Além 
disso, as professoras tentam impedir 
que eles se casem, e aqueles que con-
seguiram se casar podem ser trans-
feridos para escolas do outro lado do 
país. Mas este programa revelador 
mostra como o amor pode florescer 
apesar dos desafios.

O ABC DE FRED - no ar em 23 de outubro
O episódio conta a história de um me-
nino cego chamado Fred, que passa o 

primeiro período aprendendo o alfabe-
to de A a z do sistema Braille, junto com 
seu amigo Miungo. Além de observar o 
progresso de Fred, o episódio também 
apresenta sua notável professora Har-
riet e o diretor Ntairaho, determinado 
em dar assistência aos portadores de 
necessidades especiais, apesar dos 
recursos limitados da escola.

CONFLITO DE CULTURAS
no ar em 24 de outubro
O programa mostra os curandeiros de 
Masindi. Os alunos da escola crescem 
em meio a uma mistura cultural com 
influências modernas, ocidentais e tra-
dicionais. O senhor Bagamba e sua es-
posa observam os alunos aprendendo 
a tradicional “dança do curandeiro”, 
mas para eles a magia é uma forma de 
aumentar a fortuna. O diretor Ntairaho 
é contra bruxaria, mas essa tradicio-
nal dança do coral da escola é a única 
chance de vencer o Campeonato de 

Música da Região e Ntairaho quer tra-
zer o troféu de volta para a escola.

OS SONHOS DE MASINDI 
no ar em 25 de outubro
O episódio mostra a história de três 
alunos de Masindi que se preparam 
para os testes. Ser uma estrela pop, 
ser uma enfermeira e chegar ao Ensi-
no Médio são as ambições destes três 
jovens. Para Anifa, uma menina de 10 
anos, chegar ao Ensino Médio seria 
um sonho realizado não só para ela, 
mas também para sua mãe analfabeta. 
Esther, uma garota de 18 anos, preten-
de ser enfermeira. Sua família de agri-
cultores sacrificou tudo para mantê-la 
na escola. Ela não teve um bom resul-
tado nos simulados e passou a dormir 
somente três horas por dia para se 
preparar para o teste final. Patrick, de 
17 anos, não se preocupa muito com 
os estudos. Ele quer se tornar uma es-
trela do mundo pop.

Através do FUTURATEC, 
passou a baixar ainda mais 

programas sobre empre-
endedorismo e ecologia, 
como séries do Sebrae e 

Globo Ecologia.
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sa como idioma oficial. Além disso, pelas ruas de Díli, a ca-
pital, é possível encontrar marcas evidentes da colonização 
portuguesa, também presentes no Brasil. São exemplos disso 
os casarões coloniais, as mangueiras nos quintais e algumas 
preferências na hora de comer, além do país ser palco de 
diversas iniciativas de cooperação prestada pelo Brasil no 
campo educacional, jurídico, tecnológico e agora também no 
desenvolvimento de uma televisão pública de qualidade.

Rádio e Televisão Timor Leste
A TVTL surgiu após 2002. Eles estão instalados num con-
junto com três edificações que pertenciam a uma antiga 
estação de rádio criada durante a ocupação indonésia. 
Quando os indonésios foram embora, de modo similar ao 
que aconteceu com outras instalações e prédios públicos, 
como escolas, centros de atendimento e até postos de saú-
de, as instalações da rádio foram destruídas e queimadas. 
Quase tudo tem que ser reconstruído do zero. Atualmente 
os 49 funcionários da TVTL colocam no ar cerca de 4 horas 
e 30 minutos de programação local de televisão. O restante 

das 16 horas de programação em que a televisão está no ar 
todos os dias é preenchido pelos programas da RTPi (Rádio 
e Televisão Portuguesa Internacional). A televisão brasilei-
ra é muito bem aceita no Timor. O mesmo acontece com a 
música brasileira. Apesar de muitos timorenses não falarem 
português, é comum que conheçam músicas do Roberto 
Carlos, Leandro e Leonardo e Teixeirinha.

Os resultados da parceria
Até o fim de 2009, os profissionais do Canal Futura e da Te-
levisão Timor Leste cumprem uma agenda intensa de ações 
que envolvem a remodelação da Televisão Timor Leste. As 
atividades se iniciam oficialmente no mês de março, quan-
do ocorre nas dependências da Fundação Roberto Marinho, 
no Rio de Janeiro, um Colóquio Internacional com os princi-
pais envolvidos no acordo de cooperação técnica. A partir 
daí, um conjunto de profissionais brasileiros da área de fo-
tografia, montagem e motion design viajam ao Timor Leste 
para ministrar cursos aos técnicos da TVTL e outros tantos 
profissionais timorenses vêm ao Brasil para Residências de 
Formação em Serviço nas dependências do Canal Futura. 

Durante esse processo, o objetivo é alcançar um maior nível 
de qualidade técnica nas produções locais da TVTL, bem 
como permitir que seus funcionários se preparem para a 
criação e a realização de programas informativos e de en-

tretenimento. Além das residências de formação, o Ca-
nal Futura contribuirá para a reformulação da grade de 

programação da TVTL, com a cessão de conteúdos 
de seu acervo. Além disso, os dois canais desenvol-
verão iniciativas de co-produção, das quais vão re-
sultar três séries de programas de curta duração e 
uma série documental de cinco episódios de meia 
hora, tratando de ecologia e meio ambiente.

éTICA

A nova temporada da série Ética tem 
como tema central a Liberdade e abor-
da questões presentes no cotidiano 
através de reflexões sobre as respon-
sabilidades e escolhas que guiam a 
conduta dos brasileiros. Ética mostra 
que todas as sociedades têm ou tive-
ram espaços de liberdade e espaços 

proibidos, mas a sociedade moderna 
é a primeira a fazer da liberdade seu 
eixo central. E essa liberdade tem cus-
tos. No ano em que o Futura elege a 
Democracia e seus diversos aspectos 
como temática principal, a série enri-
quece a discussão com uma aborda-
gem ampla e plural.

TEMA: filosofia e subjetividade
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: liberado

APRESENTADOR: Renato Janine Ribeiro 
é professor titular de Ética e Filosofia 
Política da Universidade de São Paulo. 
Doutor pela USP, Janine fez mestrado na 
Sorbonne (Paris) e é autor de livros como 
A sociedade contra o social: o alto custo 
da vida pública no Brasil (2000, Prêmio 
Jabuti de 2001) e A universidade e a vida 
atual - Fellini não via filmes (2003).

Sinopses por episódio (30 minutos):

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
no ar em 7 de março
A série Ética fala da liberdade em seus 
diversos aspectos e o primeiro tema é 
a liberdade de expressão: liberdade de 
falar, de usar a linguagem para encon-
trar amigos, amor, aliados, e para criti-
car, reclamar, protestar. Renato Janine 
investiga as relações entre grupos de 
estudantes, para entender como essa 
liberdade é administrada nos conflitos 
coletivos e conversa com casais apai-
xonados para entender os limites e as 
negociações necessárias para uma re-
lação onde haja liberdade. Tem desta-
que no programa a questão da liberdade 
de imprensa, fato relativamente novo no 
mundo, mas que já sofreu e ainda sofre 
sérias restrições.

LIBERDADE SEXUAL
no ar em 4 de abril
Nada mudou tanto no século XX, em 
termos de liberdade pessoal, quanto o 
sexo. Ele se tornou mais livre: mulheres 
e homossexuais ganharam espaço num 
domínio antes exclusivo do homem he-
tero. O sexo deixou de ser escondido e 
culpado, mas o mundo não mudou tan-
to quanto poderia. Para refletir sobre o 
tema, diferentes gerações de mulheres, 
uma psicoterapeuta e até mesmo fre-
quentadoras de um clube de strip-tease 
masculino e um dançarino.

LIBERDADE NO AMOR E NA AMIzADE 
no ar em 2 de maio
A liberdade também é uma questão nas 
relações afetivas. Quais são os desafios 
para o exercício da liberdade nas ami-
zades e nas relações afetivas? O que 
significa ser livre junto a quem se ama? 
No episódio, Renato Janine Ribeiro con-
versa com o psicoterapeuta Flávio Giko-
vate, com um casal que vive em casas 
separadas há mais de 20 anos e com um 
grupo de amigos “peladeiros” e suas 
mulheres.

O PROJETO SENTINELA, do 
Governo Federal, realiza ações 

educativas de prevenção e 
conscientização tendo como foco a 
questão da sexualidade e auxílio a 
crianças e adolescente vítimas de 

abuso e exploração sexual.
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A série Faixa Comentada reexibe minisséries de dramaturgia e amplia a abor-
dagem da ficção, tratando de questões relativas à produção de TV: preparação 
de atores, construção da narrativa e de personagens, figurino, cenografia, foto-
grafia, curiosidades de produção, etc. O programa fala também de temas histó-
ricos, literários ou de comportamento através de entrevistas com profissionais 
e especialistas. Apresentada pela atriz Camila Morgado, a temporada exibida 
em 2008 mostra as sérias A Muralha e Chiquinha Gonzaga. Faixa Comentada é 
uma parceria com a Rede Globo.

TEMAS: história, leitura, literatura 
e linguagem
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADORA: Camila Morga-
do é atriz e atuou no cinema (Olga; 
Vinícius) e na TV (A Casa das Sete 
Mulheres, JK).

Episódios de 60 minutos:

A MURALHA (51 episódios + especial) 
no ar a partir de 21 de janeiro
A Muralha, de Maria Adelaide Amaral, foi 
exibida em 2000 para celebrar os 500 anos 
de descobrimento do Brasil. A trama, que 
se passa no início do século XVII, conta a 
história de bandeirantes na região onde 
viria a ser a cidade de São Paulo e seus 
desafios para expandir fronteiras, explo-
rar as riquezas da então colônia portu-
guesa e sobreviver a doenças e animais 
selvagens em um cotidiano de pobreza 
e privações. Faixa Comentada aborda 
assuntos como o contato e convivência 
dos colonizadores com indígenas, a in-
fluência da Igreja, o papel da mulher e os 
modelos de comportamento da época. O 
grande elenco conta com Mauro Men-
donça, Tarcísio Meira, Vera Holtz, Letícia 
Sabatella, Alexandre Borges, Leandra 
Leal, Paulo José, Matheus Narchtegaele 
e Stênio Garcia, entre outros.

CHIQUINHA GONzAGA (37 episódios) 
no ar a partir de 30 de junho
A minissérie narra a saga de Chiquinha 
Gonzaga, musicista de grande fama em 
sua época e que hoje é considerada fun-
dadora de um gênero musical inovador: 
a música popular brasileira. Ambientada 
na segunda metade do século XIX, a mi-
nissérie narra ao mesmo tempo a jorna-
da da heroína e o cenário político e cul-
tural do país, que ainda vivia sob as leis 
do Império. Faixa Comentada oferece 
uma leitura analítica de eventos históri-
cos, tais como a Guerra do Paraguai, o 
Abolicionismo, a Proclamação da Repú-
blica e, naturalmente, o nascimento de 
uma cultura legitimamente brasileira. Ao 
recuperar a biografia de Chiquinha Gon-
zaga, a minissérie devolve ao público 
um de seus mais importante ícones mu-
sicais, popularizando também sua obra. 
Dividida em duas fases, a minissérie é 
interpretada por atores e atrizes de pri-
meira linha, como Suzana Vieira, Carlos 
Ricelli, Danielle Winits, Marcelo Novaes 
e, alternando o papel da protagonista, 
Regina Duarte e Gabriela Duarte. 

FIChA TéCNICA
Apresentação: Renato Janine Ribeiro
Direção: Carol Sá
Roteiro: Rosane Lima
Edição: Marco Antonelli e Rodrigo Brazão
Produção executiva: Luis Vidal
Direção de fotografia: Gustavo Nasr
Pesquisa: Gisela Câmara
Produção: Carol Oliveira e Juliana Bach
Câmeras de externa: Bruno Prada
Som: Pedro Moreira
Videografismo: Thiago Sacramento
Abertura: Stânio Soares e Vitor Peixoto
Trilha original: René Ferrer
Produtora realizadora: Limite Produções

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Produtores assistentes: Marcela Cairo 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

LIBERDADE NO AMBIENTE DE 
TRABALHO - no ar em 6 de junho
Quase metade de nossa vida acordada 
se passa no local de trabalho ou indo e 
voltando dele. Nossa satisfação com a 
profissão ou o emprego é decisiva para 
dar qualidade à vida que levamos. No 
episódio, Renato Janine conversa com 
funcionários e chefes, patroa e empre-
gada doméstica, além de muitos outros 
trabalhadores, para investigar situações 
enfrentadas no dia-a-dia e refletir se o 
trabalho é uma atividade que nos rea-
liza ou se serve apenas para ganhar o 
dinheiro que proporciona prazer em ou-
tras coisas.
 
LIBERDADE DE ORGANIzAÇÃO
no ar em 4 de julho
Quando a sociedade se organiza livre-
mente, sem precisar pedir permissão 
ao Estado, ela se torna mais rica, mais 
eficiente, mais capaz de limitar o poder 
do próprio governo e de funcionar sem 
depender tanto dele. Para refletir sobre 
a liberdade e a capacidade de organiza-
ção dos brasileiros, Renato Janine Ri-
beiro conhece grupos diferentes que se 
organizaram em função de ideais, proje-
tos coletivos ou interesses financeiros.

O FUTURO DA LIBERDADE
no ar em 1 de agosto
Nunca as pessoas tiveram tanta liber-
dade para escolher seus governos, suas 
profissões ou seus parceiros de amor 
como hoje. As liberdades individuais e os 
direitos sociais estão de fato aumentan-
do? No episódio, Renato Janine Ribeiro 
conversa com o deputado e escritor Fer-
nando Gabeira, com pessoas atingidas 
pela violência em diferentes classes so-
ciais, com especialistas em segurança 
e com um casal de lésbicas, para tentar 
compreender qual é o futuro da liberda-
de e qual preço pagamos por ela.

ESPECIAL ENTREVISTA - LIBERDADE DE 
IMPRENSA - no ar em 5 de setembro
Nesse episódio especial do Ética, Rena-
to Janine entrevista o jornalista Alberto 
Dines e o cartunista Jaguar. O tema é a 
liberdade de imprensa no Brasil. Dines 
e Jaguar contam histórias sobre a cen-
sura na ditadura militar e refletem sobre 
como a liberdade pode ser tolhida tam-
bém em um regime democrático.

FAIxA COMENTADA

O PROJETO AXé, por meio da 
arte-educação, atende crianças, 

adolescentes e jovens em situação 
de risco e vulnerabilidade social 

na cidade de Salvador.

As instituições já realizavam 
cooperações entre si através 

das ações realizadas nas ruas da 
cidade com abordagem a meninos 

e meninas pelo PROJETO AXé 
e eventuais encaminhamentos 

para atendimento e orientação no 
PROJETO SENTINELA.

Através dos encontros de sociali-
zação de experiências promovidos 
pelo Futura surgiu a ideia do proje-
to ARCA DA FANTASIA, que aliava 
a utilização da programação com 

a ação de arte-educadores.
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FIChA TéCNICA
Direção: Juarez Precioso e 
Gusttavo Machado
Roteiro: Adriana Lunardi e Cristina Campos
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
Assistente 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: Cara de Cão
Abertura: Bruno Ottati
Trilha sonora ou original: Everson Dias
Produtora realizadora: 
Cara de Cão Filmes

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Gustavo Baldoni
Produtores 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

FAMÍLIA ALCâNTARA

TEMAS: história, identidade cultural, 
vídeos e documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 13 de maio
DURAÇÃO: 52 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PRêMIOS: 11º Festival de Cinema e 
Vídeo de Cuiabá-MT (2004) - Prêmio 
do Júri

FIChA TéCNICA
Roteiro e direção: Lilian Solá Santia-
go e Daniel Solá Santiago
Direção de fotografia: 
André Macedo
Operador de câmera: André Macedo
Produtora realizadora: 
Daniel Solá Santiago Produções
Distribuição: Terra Firme Digital

Família Alcântara é um encontro ín-
timo com uma família de aproxima-
damente 70 pessoas, cujas origens 
remetem à bacia do rio Congo, no con-
tinente africano. Através de gerações, 
eles seguem preservando sua histó-
ria, mantida por séculos de tradição 
oral, práticas e costumes tradicionais 
oriundos da África. O filme explora a 
cultura de africanos de origem Bantu 
escravizados e trazidos ao Brasil e de 
seus descendentes. Família Alcântara 
demonstra como fragmentos de me-
mória podem proporcionar conexões 
históricas e espirituais, tornando-se 
uma fonte de resistência cultural e 
identidade para a população afro-des-
cendente.

Educadores do SENTINELA e do 
PROJETO AXé passaram a realizar 
com a Arca da Fantasia a oficina 

“Direitos Sexuais são Direitos 
humanos”, num trabalho de forte 

conscientização sobre essa temá-
tica em diversas instituições de 

Salvador e Região Metropolitana.

Com o fim do projeto, o Projeto Axé imple-
mentou a Maleta beleza com a realização de 
exposição e outros trabalhos de arte-educa-
ção. Os educadores do Projeto Sentinela se 
tornaram grandes parceiros de avaliação do 

conteúdo do Futura.

A FUNDAÇÃO ONDAZUL é uma ins-
tituição que desenvolve ações na 

seara socioambiental, em diversas 
comunidades da bahia e do brasil.

A TV PELOURINhO é um projeto 
de formação em audiovisual, de-
senvolvido pela ONG AÇÃO PELA 

CIDADANIA, de Salvador.
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UMA REDE PARA ALéM DA Tv  
TATIANA AZEvEDO|LíDER DO PROJETO GERAçãO FUTURA

MObILIZAR COM PARCERIA DA Tv  
NINA ULUP E PRISCILA PEREIRA
LíDERES DE PROJETOS DA MOBILIzAçãO COMUNITÁRIA DO CANAL FUTURA

Talvez a maior das lições tenha sido aprender que 
para se fazer uma televisão que vale a pena ser 
feita, é necessário ir além. Um profissional de 
verdade do audiovisual é muito diferente de um 
apertador de botão. Volto para casa com a sensa-
ção de ter contribuído para o Futura e sabendo que 
sempre haverão portas abertas.
Txai Ferraz, Geração Futura 12

Para trabalhar em televisão é preciso saber é trabalhar em 
equipe. Se comunicar bem com as pessoas, ter boas idéias, 
ler, visitar exposições de arte, assistir muitos filmes. Ver 
muita televisão. Programas bons e péssimos. Criar, inovar, 
estudar, experimentar. Manter o contato com as pessoas 
sempre ativo, online, todo o tempo. Para fazer televisão é 
preciso ter relacionamentos bons e firmes.

É com essa fala que recebemos todos os jovens que fazem 
parte do Geração Futura nos primeiros dias de oficina. O 
que esperamos deles? Simplesmente interprogramas ge-
niais e uma rede de relacionamentos que funcione a todo 
vapor por muitos e muitos anos.

Em 2008 a rede do Geração Futura ganhou 103 novos “nós”. 
“Nós” em Pernambuco, Paraná, Acre, Santa Catarina, Ama-
zonas, Minas Gerais, Piauí, Londres. “Nós” em ONGs, uni-
versidades, pontos de cultura, escolas. “Nós” em reserva 
ambiental, em capitais, em cidades de interior e no sertão. 
“Nós” tão coloridos e diferentes que se complementam, for-
mando uma rede de jovens brasileiros interessados, guer-
reiros, únicos.

O projeto trabalhou com dois grandes temas em 2008. Nas 
oficinas realizadas no Rio de Janeiro trabalhamos a Demo-
cracia. O resultado foi uma coleção de seis interprogramas 
produzidos pelas turmas Geração Futura 11 e 12 e dezenove 
vídeos realizados pelos estudantes das Universidades Par-
ceiras. Ainda dentro do tema do ano no Futura fizemos a série 
Isso é Democracia, projeto desenvolvido em parceria com a 
equipe do Jornal Futura. Treze jovens que já participaram do 
Geração Futura foram convidados para documentar ações 
e atitudes políticas de outros jovens em suas comunidades, 
cidades, estados. O resultado foi a exibição da série no Jor-
nal Futura nas semanas próximas às eleições municipais.

O outro tema trabalhado esse ano foi a relação de meio 
ambiente com cultura. Em oficinas itinerantes no Acre e no 
Amazonas 36 jovens ligados a diversos movimentos sociais 
e organizações comunitárias se reuniram para aprender um 
pouco sobre a linguagem audiovisual e produzir interpro-
gramas para o Canal Futura. “Aragão”, “Rio Acre”, “Tribos 
do Amazonas” e “Cidade x Floresta” são as criações dos 
grupos de Rio Branco e de Manaus.

Ainda sobre meio ambiente fechamos uma parceria com 
o British Council (Conselho Britânico), dentro do projeto 
De Olho no Clima. A idéia era realizar no Brasil uma com-
petição de vídeos ambientais, onde fossem evidenciadas 
ações comunitárias para o desenvolvimento sustentável. 
Muitos vídeos foram inscritos, mas apenas três realizado-
res foram premiados com uma oficina especial do Geração 
Futura e com a verba para a realização de seus documen-
tários. As produções foram postadas no Youtube e tiveram 
uma votação popular para a escolha do melhor. Patrícia foi 
a mais votada, e ganhou uma viagem de uma semana para 
a Inglaterra, onde pode visitar instituições de pesquisa li-
gadas a Mudanças Climáticas. A viagem também foi toda 
documentada e resultou na edição de duas matérias para 
o Jornal Futura.

Meta para 2009? Fortalecer essa rede. Criar mais projetos 
que façam os “nós” ficarem cada vez mais apertados, en-
chendo a grade do Canal Futura com produções regionais 
dos jovens e realizando capacitações especiais para quem 
já participou do projeto e está seguindo a estrada da produ-
ção audiovisual.

Se me perguntarem se viveria tudo de novo, com 
certeza responderia: “Tudo! Da mesma forma!”... 
Pensando bem, acho que teria abraçado muito 
mais e guardado essa sensação em potinhos bem 
fechados pra senti-los ao meu lado de vez em 
quando. Não sabia que a distância do passado doía 
tanto... Conseqüência por me deixar apaixonar...
Vinícius Costa, Geração Futura 12

O ano de 2008 foi permeado de encontros para a Mobilização 
Comunitária do Canal Futura. Estivemos presente nos principais 
fóruns do Brasil, dialogando com pessoas e grupos do movimento 
social, colocando em pauta as causas e questões prementes de 
nossa sociedade.

Assim aconteceu na articulação com as redes de juventudes. Nos 
preparamos junto com organizações de diferentes regiões para a 
realização da 1a Conferência Nacional de Políticas Públicas para 
a Juventude. Este processo deu origem à realização da série Diz 
aí, lançada na própria conferência, e com continuidade prevista 
para 2009.

A interlocução qualificada com estas redes, além de programas 
e pautas para o jornalismo, possibilitou também a realização de 
novas parcerias importantes. Com a Rede Jovem do Nordeste 
implementamos a Maleta Democracia em todos os estados da 
região e, nacionalmente, nos engajamos diretamente das ações 
preparatórias da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo 
Meio Ambiente, a ser realizada em 2009. 

Além da participação em plenárias como ouvintes, delegados 
ou palestrantes, organizamos os nossos próprios fóruns focados 
em temáticas pertinentes às regiões, como estratégia de forta-
lecimento das articulações em rede, avaliação da nossa progra-
mação e identificação de novas abordagens de conteúdo para o 
Canal Futura.

As discussões sobre o plano piloto de Florianópolis com as institui-
ções parceiras da Maleta Meio Ambiente na capital catarinense e 
a participação na Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento 
de Cidades motivaram a realização de um fórum temático especí-
fico sobre o tema. A análise por parte das instituições convidadas 
de um recorte da programação  possibilitou a inserção de pautas 
nos programas de linha do canal, como a luta das mulheres maris-
queiras no Globo Ecologia.

Dentro das ações do ano temático do Futura sobre democracia, o 
canal também somou-se à programação do Festival de Cinema de 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, através de mostra dos docu-
mentários “Por que Democracia?” e o seminário Cultura Audiovisu-
al, Cidadania e Transformação Social.

Em Belo Horizonte, convidamos especialistas em comunicação e 
saúde de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para discutir o 
tema e traçarmos diretrizes de abordagem de conteúdo e formas 
de utilização da nova série de 66 programas do canal sobre saú-
de. A mesma estratégia foi adotada em São Luis do Maranhão, a 
partir de um outro olhar sobre o mesmo tema, focado agora para 
a realidade da região nordeste. Estas interlocuções também au-
xiliarão a criação da nova edição do projeto Maleta Futura, a ser 
produzido em 2009. 

Dando continuidade às discussões iniciadas em 2007 sobre gêne-
ro e sexualidade com instituições de Pernambuco, realizamos um 
encontro específico para discutir recomendações e abordagem 
sobre o tema exploração e abuso sexual infantil. Este foi o pon-
tapé para um grande mapeamento de redes de apoio e combate 
no Brasil, que auxiliou a realização de uma série especial para o 
Jornal Futura sobre o tema, premiada com menção honrosa no 
Premio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. 

O ano também marcou a retomada das ações presencias nos es-
tados de Minas Gerais, Tocantins, Santa Catarina e Ceará, propi-
ciando articulações com instituições de relevância nacional como 
a UFMG (MG), Instituto Ecológica (TO), Fundação Casa Grande (CE) 
e Centro de Assessoria à Autogestão Popular (SC).

Participamos e possibilitamos inúmeros encontros. Encontros re-
fletidos no crescimento da participação das redes articuladas pela 
mobilização na programação, nos impactos do uso dos conteúdos 
pelas instituições, na promoção de canais mais qualificados de di-
álogo presenciais ou via web. Crescemos em número, impacto e 
qualidade... num desafio cada vez maior e mais complexo, mas que 
cabe na tela de um canal em diálogo igualmente crescente com 
seu público.

Conferências acompanhadas pelo Canal Futura em 2008

• Conferência Nacional de Educação Básica (14 a 18 de abril) 
etapas municipais e estaduais entre fevereiro e abril;
• Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude 
(27 a 30 de abril) - etapas municipais e estaduais entre fevereiro e abril;
• Conferência Nacional LGBTT (5 a 8 de junho)
etapas estaduais e municipais entre março e junho;
• Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável 
(25 a 28 de junho) - etapas municipais e estaduais entre março e junho;
• Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes (25 a 28 de novembro);
• Conferência Nacional de Direitos Humanos (10 a 14 de dezembro)
etapas municipais e estaduais entre agosto e novembro.
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O projeto é uma iniciativa do Canal 
Futura voltada para jovens, com ên-
fase na experimentação audiovisual, 
na produção de TV e na formação de 
redes de articulação e comunicação. 
Através de workshops de TV e ani-
mação, de atividades de mobilização 
social e contato com múltiplas lingua-
gens, são oferecidas aos participantes 
ferramentas técnicas e conceituais 
para expressão artística e participa-
ção efetiva na comunidade.

Por ano, duas turmas de jovens - for-
madas durante as férias de janeiro 
e julho - participam de workshops 
de câmera, edição, direção, roteiro, 
videografismo e produção, ministra-
dos por profissionais do Futura e do 
mercado de produção de TV. Ao final 
da oficina, com quatro semanas de 
duração, cada grupo produz peças 
televisivas, que são exibidas na gra-
de nacional do Futura.

A série é uma compilação de interprogramas produzidos pelos estudantes das uni-
versidades parceiras do Canal Futura, que estiveram na oficina de produção de 
vídeo Geração Futura - Universidades Parceiras, em fevereiro de 2008. O projeto 
tem o objetivo de buscar uma maior interação entre o Canal Futura e as institui-
ções de Ensino Superior que hoje retransmitem a programação Futura, através de 
suas TVs universitárias nos diversos estados do Brasil, ou que são parceiras em 
co-produções de projetos audiovisuais.

TEMAS: direitos humanos, formação 
audiovisual, vídeos e documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: UFOP, Mackenzie, UFPB, 
UNAERP Ribeirão Preto, UNAERP Guarujá, 
UNISC, PUC-PR, Univali, UESC, Unifor, 
Unama, Univap, Unoeste, Unisinos, Cefet 
Campos, Unipar, UFAM, UFPI, Faculdade 
Pitágoras.

GERAçãO FUTURA 
UNIvERSIDADES PARCEIRAS

GERAçãO FUTURA

E conversaram! A Ondazul cedeu 
vídeos do projeto Maleta Meio 

Ambiente para o Seminário sobre 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 
que a TV Pelourinho realizou com 

seus jovens.

A convite da TV PELOURINhO, um 
dos facilitadores do seminário foi 

um profissional da própria Ondazul.

Parceiros do Futura no projeto Maleta Meio 
Ambiente e na formação dos jovens para 
o audiovisual, respectivamente, ambas as 
instituições não se conheciam apesar de 

estarem sediadas uma muito perto da outra.

Um dia a TV PELOURINhO teve notícias, por 
meio do Futura, de que a ONDAZUL dispunha 
de materiais que poderiam ajudar no proces-

so de formação dos jovens do projeto.

Sinopses por episódio (2 minutos):

TURMA 11
INFOCRACIA 
Na era de revoluções tecnológicas, 
internet, câmeras portáteis e novas mí-
dias, como fica o acesso à informação? 
E a produção de notícias? É a democra-
tização das informações.
Jovens produtores: Diogo Leal, Juliana Ba-
raúna, Pâmela de Moraes, Pedro Henrique 
Filgueira, Rayssa Ávila e Wiliam Cardoso.

UM LUGAR AO SOL
A glamourosa Praia de Copacabana 
é mostrada como local de trabalho de 
diversos vendedores ambulantes, que 
dividem a areia democraticamente 
com turistas e cariocas.
Jovens produtores: Alice Felippe, Andres-
sa Fernandes, Gabriel Kleine, Leuziane 
Medeiros e Pedro Paulo de Albarnaes.

ESTICA, CORTA, PRENDE, PUXA
Existe um padrão de beleza? Quem de-
fine esses modelos? O Geração Futura 
foi investigar porque os brasileiros se-

guem a ditadura da beleza.
Jovens produtores: Fabiano Fernan-
des, Luiz Henrique Nascimento, Ma-
nuela Azenha, Paulo Henrique Torres 
Morais e Ryck Costa.

TURMA 12
“O PODER”, “O VOTO” 
E “VOCÊ LUTA PELO QUÊ?”
Com a proposta de trabalharem o tema 
“democracia”, a turma do Geração Fu-
tura 12 produziu coletivamente os três 
interprogramas. Os vídeos são com-
postos por uma ficção e por um painel 
de povo-fala que ilustram os tópicos 
de cada programa.
Jovens produtores: Adaebson Santos, 
André Jonas, Diogo Di Donato, Eduar-
da Vieira, Fábio Vinícius Costa, Ismael 
Monteiro, Jonas do Nascimento, Viní-
cius Gouveia, Leonardo Alves; Lucas Ri-
beiro, Patrick Oliveira, Rodrigo Bernar-
dino, Txai Ferraz e Vanessa Mariano.

Coordenação do projeto: 
Tatiana Azevedo. 

TEMAS: formação audiovisu-
al; juventude; vídeos e docu-
mentários
PÚbLICO-ALVO: público em 
geral
ESTREIA: 2003
LICENCIAMENTO: liberado
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Sinopses por episódio (10 minutos):

DEMOCRACIA E COMUNICAÇÃO
no ar em 27 de agosto
Através do interprograma A Rede, os 
estudantes da UFOP falam da demo-
cracia promovida pela união de ar-
tistas da periferia na difusão de sua 
arte e cultura e também na luta pela 
inserção e reconhecimento da cultura 
periférica. Com Saindo das Ruas, os 
alunos da Mackenzie mostram o tra-
balho de moradores e ex-moradores 
de rua ou de pessoas de baixa renda 
que ganham dinheiro através da venda 
da revista Ocas, em São Paulo. Um Ou-
tro Olhar sobre a Política é a proposta 
dos alunos da UFPB, que falam da par-
ticipação política através da poesia 
matuta de um poeta popular e da im-
portância da liberdade de expressão 
como suporte da democracia.

DEMOCRACIA E JUVENTUDE
no ar em 3 de setembro
O bem-humorado interprograma Repú-
blica da Gruta, produzido pelos univer-
sitários da UNAERP de Ribeirão Preto, 
mostra a democracia dentro de uma 
república estudantil, onde seis rapa-
zes convivem como se comandassem 
um país. Os alunos da PUC do Paraná 
contam como o movimento estudantil 
vê e trabalha a democracia hoje em 
dia, desde o grêmio estudantil até os 
centros acadêmicos, no interprogra-
ma Direito pela Luta. Em A Comuni-
cação Faz a Força, os estudantes da 
UNISC quebram estereótipos com a 
história de uma ex-patricinha que foi 

morar na periferia e criou um jornal 
feito pela comunidade, contribuindo 
para a participação política dos seus 
moradores.

DEMOCRACIA E COMUNIDADES
no ar em 10 de setembro
No interprograma Democracia na Al-
deia, estudantes da Univali contam 
como a aldeia guarani Yynnmorotiwhe-
rá se organiza politicamente e como 
os conceitos do mundo do “branco” 
influenciaram as transformações in-
ternas ocorridas nos últimos anos. 
Com Democracia do Nosso Jeito, os 
alunos da Unifor mostram a atuação 
da Central Única das Favelas na pe-
riferia de Fortaleza, um jeito diferente 
de fazer democracia. E os universitá-
rios da UESC apresentam um artesão 
morador da região sul da Bahia que 
prega consciência política, democrá-
tica e ambiental utilizando a linguagem 
audiovisual como dispositivo.

DEMOCRACIA E O PODER DO VOTO
no ar em 17 de setembro
Com o interprograma Lembranças 
de um Passado, os alunos da Unama 
mostram dois idosos que contam suas 
memórias da história política do Brasil 
entre os anos 40 e 70. Os universitários 
da Univap mostram a democracia fora 
dos grandes centros, na Ilha Vitória, 
no litoral norte paulista, onde os mora-
dores exercem a cidadania através do 
voto. Simulando um plebiscito como 
forma de manifestação, os estudantes 
da Unoeste apresentam o interprogra-
ma Voto Obrigatório É Democracia.

DEMOCRACIA E JUVENTUDE
no ar em 24 de setembro
Alunos da Unisinos contam um pouco da 
história da esquina democrática em Por-
to Alegre, onde, desde os anos 80, acon-
tecem grandes manifestações políticas e 
culturais. O interprograma A, B, C Demo-
cracia, da UNAERP de Guarujá, fala da 
democracia na perspectiva das crianças 
de hoje. O que os jovens pensam sobre 
o voto, suas dúvidas, incertezas e ex-
pectativas sobre o Brasil e o mundo são 
o tema abordado pelo Cefet de Campos 
no interprograma Voto ou Não Voto? E os 
alunos da Unipar falam de Solidariedade 
e Democracia, com a história de um jo-
vem sonhador que luta por uma política 
mais justa e tem por objetivo incentivar 
os jovens a se envolverem nas questões 
sociais através da cultura e conscienti-
zação política.

DEMOCRACIA E CIDADANIA
no ar em 1 de outubro
A UFAM apresenta a realidade de 
transexuais em Manaus e a luta orga-
nizada por direitos civis no interpro-
grama Eu. TRANSpondo a Regra. To-
mando como exemplo a construção do 
Teatro João Paulo II, os universitários 
da UFPI introduzem uma forma de de-
mocracia participativa, com cidadãos 
que decidem em que será aplicado o 
orçamento público. Em Sociedade dos 
Excluídos - Democracia no Lixão, os 
alunos da Faculdade Pitágoras mos-
tram a realidade de um lixão munici-
pal, onde os catadores se organizam 
em prol da própria sobrevivência e da 
manutenção da atividade.

FIChA TéCNICA
Coordenação do projeto: 
Beatriz Tompson e Tatiana Azevedo
Assistentes do projeto: Alex Duarte, 
André Fernando Moreira e Milena Pessoa
Supervisão de roteiros: Isadora Andrade
Supervisão de conteúdo: Débora Gar-
cia, Leonardo Menezes e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lucia Gomes
Gerente geral: Lucia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

A REDE
Produção: Leandro Ribeiro e Paulo Cezar 
Belchior de Ávila
Realização: TV UFOP

SAINDO DAS RUAS
Produção: Clara Vanali e Thiago Planchart
Realização: TV Mackenzie

OUTRO OLhAR SObRE A POLÍTICA
Produção: Cristina Martins e 
Renan Mesquita
Realização: TV UFPB

REPÚbLICA DA GRUTA
Produção: Natalia Galati e Stella Reis
Realização: TV UNAERP de Ribeirão Preto

DIREITO PELA LUTA
Produção: Bruna Righesso e Pedro Vieira 
Realização: TV Lumen

A COMUNICAÇÃO FAZ A FORÇA
Produção: Letiares Vieira e Sancler Ebert
Realização: UNISC TV

DEMOCRACIA NA ALDEIA
Produção: Daniela Kopsch e Márcia Graf
Realização: TV Univali

DEMOCRACIA DO NOSSO JEITO
Produção: Larissa Macedo e 
Luzia Batista
Realização: TV Unifor

UMA COMUNIDADE IN COMUM
Produção: Ana Luisa Coimbra e Robyson 
Alves da Silva
Realização: UESC TV

LEMbRANÇAS DE UM PASSADO
Produção: Leila Vieira e Talita Iketani
Realização: TV Unama

LIbERDADE DE ESCOLhA
Produção: Felipe Gouvêa e Virginia Alves
Realização: TV Univap

VOTO ObRIGATóRIO é DEMOCRACIA?
Produção: Fernando Passos e 
Maria Raquel Pellosi
Realização: TV Uno

ESQUINA DEMOCRÁTICA
Produção: Patrícia Spier e Rodrigo Duarte
Realização: TV Unisinos

A, b, C, DEMOCRACIA
Produção: Gustavo Silva
Realização: TV UNAERP de Guarujá

VOTO OU NÃO VOTO?
Produção: Lívia Carvalho
Realização: Cefet Campos

SOLIDARIEDADE E DEMOCRACIA
Produção: Daiane Kerli Rossano e 
Renato José Lopes Pereira
Realização: TV Unipar

EU. TRANSPONDO A REGRA
Produção: Rafael Michiles
Realização: TV UFAM

DEMOCRACIA EM CENA
Produção: Camila Calado e 
Franciane Barbosa
Realização: TV UFPI

SOCIEDADE DOS EXCLUÍDOS - 
DEMOCRACIA NO LIXÃO
Produção: Marcelo Ferreira e 
Roney Lobato
Realização: TV Pitágoras
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RELATóRIO DE AçõES COM UNIvERSIDADES 
PARCEIRAS EM 2008

PRODUTO QUANTIDADE UNIVERSIDADE

Cessão de matérias para o Jornalismo Nacional 299 produções 22 Universidades Parceiras

Prêmio Gestão Escolar Exercício 2007 Transmissão ao vivo Mackenzie • São Paulo

Geração Futura Universidades Parceiras 5 episódios 21 Universidades Parceiras

Doc A Classe de Claudinne 1 episódio Unisinos • Rio Grande do Sul / Paris

Mundo da Leitura 24 episódios UPF • Passo Fundo

Adrenalina 10 episódios Unisinos • Rio Grande do Sul

Série Curtas Universitários 6 episódios
UESC • Bahia / PUC-PR • Paraná/ Unisinos • Rio 
Grande do Sul / Mackenzie • São Paulo

Série Profissões de Futuro 4 episódios 12 Universidades Parceiras

Doc Nas Entrelinhas da Leitura 1 episódio UNAERP • Ribeirão Preto

Doc Contracorrente nas Águas de um Rio Pardo 1 episódio UNAERP • Ribeirão Preto

Globo Ciência 3 episódios
Univap • São José dos Campos / Unisinos • Rio 
Grande do Sul / Univali • Santa Catarina

Sala de Notícias em Debate 2 episódios FURB • Blumenau / Mackenzie • São Paulo

Todas as Letras 1 episódio Mackenzie • São Paulo

Série Inters 100 anos Imigração Japonesa 7 inters UNAERP • Ribeirão Preto

Série Instrumentos com Estilo 10 inters PUC-PR • Curitiba

Série Mulheres Empreendedoras Sebrae 3 inters PUC-PR • Curitiba • UFPB • João Pessoa

PARTICIPAÇÃO NA GRADE DO CANAL FUTURA:
• Programas - 27,39%
• Jornalismo - 23,52%
• Aquisições - 14,14%
• Tele-educação - 11,18%
• Doações - 10,74%
• Programação - 4,25%

NOVAS PARCERIAS:

AbTU
Associação Brasileira de Televisão Universitária
Desenvolvimento de projetos com as afiliadas da ABTU.

UNESP
Universidade Estadual de São Paulo
Retransmissão da programação do Futura, em canal aberto, para 
a cidade de Bauru, SP.

Ações de relacionamento:

2ª Reunião de Reitores das Universidades Parceiras
Realizada em maio de 2008, a reunião trouxe convidados para dis-
cussão de assuntos como TV digital, a utilização da TV como divul-
gação das pesquisas científicas e a apresentação do atual cenário 
de concessões para canais educativos.

O resultado foi uma aproximação com os reitores e a interação 
entre eles possibilitou maior articulação do Futura com outros se-
tores das universidades - além da TV - e despertou nos dirigentes 
interesse e acompanhamento mais próximo da parceria.

Intercâmbio de Jornalismo
Em outubro de 2008, a jornalista Caroline Fagundes, da TV Lumen, 
substituiu por 30 dias um integrante da equipe do Jornal Futura.
O resultado foi a capacitação da equipe das TVs parceiras e afina-
ção dos trabalhos entre a rede Futura e TVs parceiras, para trans-
ferência de know-how.

“A rotina e o ritmo de trabalho são bem diferentes do que eu esta-
va acostumada a realizar e não tive muito tempo para adaptações. 
Afinal, foram apenas 30 dias para me inteirar daquele universo 
e começar a fazer parte da equipe. O resultado superou as ex-

pectativas. Foram dias intensos de muito trabalho, aprendizado, 
novos olhares, percepções e profissionais dispostos a ajudar em 
qualquer situação.” Carol Fagundes, TV Lumen

1º Encontro de Engenharia das Universidades Parceiras
Engenheiros das TVs parceiras, profissionais do Canal Futura e 
convidados palestrantes debateram conceitos, técnicas e tendên-
cias sobre engenharia televisiva.

O resultado foi a qualificação das equipes locais e nivelamento da 
produção, a partir da disseminação do padrão técnico Futura.
“...o Futura sempre acreditou na mobilização, na troca de experi-
ências com estudantes, alunos, professores e profissionais e na 
aproximação com o público. Essa missão é o que também nos faz 
acreditar que somos capazes de contribuir para o desenvolvimento 
da universidade brasileira, da televisão e, finalmente, da família e 
do indivíduo...” Jornalista Daniel de Thomaz, TV Mackenzie
Artigo publicado no livro Comunicação e transformação social - A 
trajetória do Canal Futura, Editora UNISINOS, 2008

Novos produtos no ar:

Programa Profissões de Futuro
Quatro episódios de 30 minutos
A primeira série de programas produzida pelas Universidades Par-
ceiras estreou em novembro na grade nacional do Futura. Sob a 
coordenação do canal, cada TV Parceira ficou responsável por um 
bloco do programa, que tratou sobre carreiras e as novas deman-
das do mercado de trabalho.

Programa Curtas Universitários
6 episódios de 30 minutos
O objetivo do produto era aproximar o Futura, os cursos de Comunica-
ção Social e os alunos. O programa exibe os projetos de conclusão de 
curso dos estudantes, abrindo espaço para a produção universitária.

• Outros - 2,28%
• Universidades - 6,5% do conteúdo vei-
culado foi produzido pelas universidades 
parceiras. Contribuição gratuita equi-
valente a mais de 50 horas de produção 
inédita/ano.

PRODUÇÃO DAS UNIVERSIDADES:

Mackenzie
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FUTURA EM REDE 
CRISTIANA bITTENCOURT|COORDENADORA DE PROGRAMAçãO DO CANAL FUTURA
bEATRIZ TOMPSON|ANALISTA DE PROGRAMAçãO

O Futura não é exibido só por canal a cabo, canal 18, sky e 
parabólica. O Futura também é um canal em rede. São 22 
Universidades Parceiras espalhadas por todas as regiões do 
Brasil, entre as que retransmitem o sinal e produzem con-
teúdo. Em 2008, 6,5% do que foi veiculado no Canal Futura 
foi produzido por elas, o equivalente a mais de 50 horas de 
produção inédita. Em várias áreas a rede atuou. No jorna-
lismo, foram 229 matérias para o Jornal Futura, um Sala de 
Notícias em Debate em Blumenau com a parceria da Furb 
TV e outro em São Paulo com a TV Mackenzie, que também 
foi parceira na transmissão ao vivo do Prêmio Gestão Esco-
lar. Para a faixa infantil, foram 24 programas do Mundo da 
Leitura, um dos mais queridos dos nossos telespectadores 
mirins. Este ano, o projeto Geração Futura-Universidades 
rendeu 5 episódios com a visão dos jovens sobre democra-
cia, o tema em destaque. O programa de esportes Adrenalina 
radicalizou. Mergulhou em Abrolhos na Bahia, saltou de pa-
raquedas em Búzios no Rio, praticou o canionismo na cidade 
catarinense de São Miguel do Oeste, fez um rapel urbano em 
Porto Alegre até chegar na região de Cordoba e Mendoza na 
Argentina. Nos nossos intervalos, também tivemos contribui-
ção das UPs: foram duas séries de interprogramas muito bem 
produzidas, Instrumentos com Estilo e Brasil-Japão, sobre os 
100 anos da imigração japonesa no país. As Universidades 
Parceiras também contribuíram em três programas do Glo-
bo Ciência, cada uma com sua área de excelência. Ao longo 
do ano, recebemos os especiais A Classe de Claudinne, Nas 
Entrelinhas da Leitura, e os documentários Contracorrente e 
Nas Águas de um Rio Pardo. 

Carreira promissora
Além de todas as contribuições, todo ano o Futura desenvol-
ve um projeto de rede junto com as Universidades. No final 
exibimos uma série de interprogramas, peças de aproximada-
mente dois minutos. Em 2008, o projeto foi audacioso: juntar 
as diferentes instituições de ensino para produzir quatro pro-
gramas de 26 minutos e em conjunto. E deu certo. As equipes 
de TV de 12 Universidades Parceiras, junto com o pessoal do 
curso específico, produziram um vídeo sobre profissões pro-
missoras como moda, arquitetura, gastronomia, técnico su-
croalcooleiro, estética e cosmetologia, ciências biológicas, 
engenharia biomédica, entre outras. O Futura acompanhou 
e contratou um profissional que organizou juntou e formatou 
essa co-produção. Nascia o Profissões de Futuro, uma série 
que mostra carreiras criadas a partir de novas demandas de 
mercado e como profissionais tradicionais abrem novos ca-
minhos em suas áreas. Participaram as seguintes universida-
des: Unisinos (RS), UESC (BA), UPF (RS), FURB (SC), Univali 
(SC), UNAERP (SP), Univap (SP), Mackenzie (SP), PUC (PR), 
Unipar (PR), UFOP (MG), Unifor (CE). O programa estreou na 
grade nacional do Futura em 11 de novembro e já tem lugar 
garantido na grade de 2009, com um número ainda maior de 
universidades participantes.

Estreamos o programa Curtas Universitários com os pro-
jetos de conclusão do curso de Comunicação abrindo 
um espaço nacional para a produção de estudantes de 
várias partes do país. Com essas ações o Canal Futura 
consegue ampliar a sua rede.

GLObO CIÊNCIA

Sinopses por episódio (30 minutos):

CONSUMO - no ar em 24 de maio
O episódio investiga o significado do 
aumento do consumo das famílias de 
baixa renda, o impacto do consumo 
de produtos tecnológicos no meio am-
biente e uma experiência de geração 
de trabalho e renda. O programa tam-
bém analisa o papel desse processo 
na construção de uma sociedade mais 
justa e menos desigual. Para isso, con-
versa com o economista André Urani, 
pesquisador do Instituto de Economia 
da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, com a antropóloga Luciana 
Aguiar, da Consultoria Data Popular, 
com o professor Hugo Marcelo Veit, 
da Federação de Estabelecimentos de 
Ensino Superior de Novo Hamburgo, 
no Rio Grande do Sul, e com o econo-
mista Ladislau Dowbor, professor da 
Universidade Católica de São Paulo. 

CÉLULAS-TRONCO E ÉTICA
no ar em 31 de maio
O Globo Ciência investiga a polêmica 
em torno das pesquisas com células-
tronco embrionárias e mostra os dile-
mas e os argumentos dos principais 
setores envolvidos. O programa con-

versa com a doutora Mayana zatz, 
pesquisadora da USP e uma das maio-
res especialistas do Brasil em genéti-
ca, com a professora Lygia da Veiga 
Pereira, pesquisadora do Instituto de 
Biociências da USP, com o professor e 
teólogo Eduardo Rodrigues da Cruz, di-
retor do Centro Cardeal Arns de Estu-
dos Interdisciplinares da PUC de São 
Paulo, e com o doutor Erickson Gava-
zza Marques, presidente da Comissão 
de Bioética, Biotecnologia e Biodireito 
da OAB de São Paulo.

TRANSTORNOS MENTAIS
no ar em 7 de junho
O programa investiga o funcionamento 
do cérebro e suas alterações quando 
ocorrem doenças mentais, a partir 
de um dilema proposto pelo neuro-

cientista Roberto Lent, professor 
da UFRJ. O programa conver-

sa também com o professor 
Carlos Eduardo Guinle da 

Rocha Miranda, diretor 
da Academia Brasileira 
de Ciências, com o pro-
fessor Marco Antônio 
Marcolin, do Instituto 
de Psiquiatria da USP, e 
com o professor Pedro 
Gabriel Godinho Delga-
do, do Instituto de Psi-

quiatria da UFRJ.

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 aproxima a ciência no dia a dia das pes-
soas e apresenta o trabalho realizado em centros nacionais de pesquisa e 
de divulgação científica. Na temporada de 2008, os dez primeiros programas 
abordam grandes questões que afetam a humanidade e desafiam os cientis-
tas. Globo Ciência visita então universidades, percorre centros de pesquisa 
no Brasil e no exterior, conversa com cientistas e filósofos sobre dilemas 
propostos por especialistas de diversas áreas.

TEMA: ciência
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1985
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo
APRESENTADOR: Alexandre Hen-
derson é ator e jornalista. No Canal 
Futura, apresentou a série Nota 10 do 
projeto A Cor da Cultura.
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FIChA TéCNICA
Direção: Manuel Lampreia Carvalho
Roteiro: Maria Inês Herzog, Norma Nascimento, Renata Chaiber e Rodrigo Murat
Conselho científico: Ildeu de Castro Moreira, André Urani, Mayana zatz, Rober-
to Lent, Henri Acserald, Ricardo Henriques, Sílvio Meira, Roberto DaMatta, Luis 
Alberto de Oliveira, Renato Janine Ribeiro, Hélion Póvoa Neto, Marcelo Knobel, 
Roberto Schaefer e Sérgio Besserman
Edição: Márcia Carvalho, Jean Gomes e Marcela Amarante
Produção executiva: Dora Lima
Produção: Monique Nóbrega e Andréa Rangel
Câmeras de externa: Renato Costa
Videografismo: Maria Cláudia Gentil
Abertura: Estânio Soares e Rodolfo de Souza
Trilha sonora: zanna.net
Produtora realizadora: Made For TV 

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Rosi Escobar
Produtores 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

DARWINISMO X CRIACIONISMO
no ar em 14 de junho
O episódio trata das teorias do cria-
cionismo e do evolucionismo proposto 
por Charles Darwin. O programa inves-
tiga o dilema de como tratar o confli-
to entre as duas teorias na educação 
brasileira, proposto pelo físico Ildeu 
de Castro Moreira, diretor do Departa-
mento de Popularização e Difusão de 
Ciência e Tecnologia do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. O Globo Ciência 
conversa ainda com Anna Carolina 
Krebs Pereira Regner, integrante da 
Associação Brasileira de Filosofia e 
História da Biologia, com Ruy Carlos 
de Camargo Vieira, presidente da So-
ciedade Criacionista Brasileira, e com 
a professora Rosana Tidon, coordena-
dora do Laboratório de Biologia Evolu-
tiva da Universidade de Brasília.

SOFTWARE - no ar em 21 de junho
O episódio investiga como aumentar a 
velocidade e a segurança do software 
aumentando também a produtividade, 
a partir de um desafio lançado pelo 
professor de Engenharia de Software 
Sílvio Meira, cientista-chefe do Centro 
de Estudos e Sistemas Avançados do 
Recife. O programa conversa com a 
professora Teresa de Medeiros Ma-
ciel, responsável pela gestão da qua-
lidade, e com o pesquisador Devendra 
Tewari, arquiteto de Software e diretor 
do Centro de Estudos e Sistemas Avan-
çados do Recife. Também são ouvidos 
os professores Cláudia Werner, espe-
cialista em qualidade de software, e 
Luís Felipe Moraes, coordenador do 
Laboratório de Redes de Alta Veloci-
dade da COPPE/UFRJ.

SABERES INDÍGENAS
no ar em 28 de junho
O Globo Ciência investiga as maneiras 
de se promover o diálogo entre a ciên-
cia acadêmica e os saberes tradicio-
nais das culturas indígenas. O progra-
ma parte de um dilema proposto pelo 
economista Ricardo Henriques, as-
sessor especial do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, 
o BNDES, e professor de Economia na 
Universidade Federal Fluminense. Para 
descobrir como articular os saberes 

indígenas com os sistemas formais de 
aprendizagem e sistemas produtivos, 
o programa conversa com o líder indí-
gena e professor Gersem dos Santos 
Luciano Baniwa, primeiro índio a obter 
o grau de mestre em Antropologia no 
Brasil e conselheiro da Coordenação 
Geral de Educação Escolar Indígena 
do Ministério da Educação. Também 
são ouvidos a professora Socorro Ca-
pinauá, da escola indígena da aldeia 
Capinauá, no agreste de Pernambuco, 
a farmacêutica Maria Eliane Barreto 
da Silva e Xicê Fulni-ô, responsáveis 
pela Oficina de Manipulação de Plan-
tas Medicinais da aldeia Fulni-ô, tam-
bém em Pernambuco, além de Daniel 
Munduruku, escritor premiado, filósofo 
e mestre em Antropologia Social pela 
Universidade de São Paulo, presiden-
te do Instituto Indígena Brasileiro para 
Propriedade Intelectual. 

CIDADES VERDES - no ar em 5 de julho
O programa trata dos problemas das 
grandes cidades brasileiras e procura 
soluções para melhorar a qualidade de 
vida das populações. O episódio parte do 
desafio de procurar formas de conciliar 
o desenvolvimento das grandes cidades 
com o desenvolvimento econômico em 
geral, lançado pelo professor Henri Ac-
selrad, do Instituto de Pesquisa e Plane-
jamento Urbano e Regional da UFRJ. O 
Globo Ciência conversa com o professor 
Henrique Rattner, pós-doutor em Planeja-
mento Urbano e Regional pelo Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, nos Esta-
dos Unidos, com a professora Heloísa So-
ares de Moura Costa, do Departamento 
de Geografia da Universidade Federal de 
Minas Gerais, e com a professora Tânia 
Moreira Braga, da Universidade Cândido 
Mendes, de Campos, doutora em Econo-
mia Aplicada pela Universidade Estadual 
de Campinas. 

RAzÃO E EMOÇÃO - no ar em 12 de julho
O Globo Ciência faz uma viagem pelo 
mundo da Antropologia, para entender 
um dilema proposto pelo antropólogo 
Roberto DaMatta, professor da PUC-
RJ. Como compreender a racionalida-
de e as emoções que estão no mundo 
moderno? Como entender regras que 
devem valer para todos, mas são tra-

duzidas e compreendidas de maneira 
diferente por diferentes grupos so-
ciais? O programa visita a comunidade 
das quebradeiras de coco babaçu no 
Lago do Junco, no Maranhão, e con-
versa com o professor Alfredo Wagner 
de Almeida, da Universidade Federal 
do Amazonas, com o professor Boa-
ventura de Souza Santos, da Universi-
dade de Coimbra, em Portugal, e com 
a professora Ana Mercês Bahia Bock, 
da PUC de São Paulo, mestra e douto-
ra em Psicologia Social. 

ANDROIDES - no ar em 19 de julho
Quando os androides terão autono-
mia? O Globo Ciência investiga o dile-
ma proposto pelo físico Luiz Alberto de 
Oliveira, coordenador de Cosmologia, 
Relatividade e Astrofísica do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o 
CBPF. O programa conversa com Max 
Suell Dutra, professor da COPPE/UFRJ, 
doutor e pós-doutor em Engenharia 
Mecânica. Especialista em robótica 
e estruturas inteligentes, ele mostra 
a mão mecânica e um robô que pos-
suem músculos artificiais. No Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts, nos 
Estados Unidos, o Globo Ciência mos-
tra robôs humanoides que se emocio-
nam, realizam movimentos humanos 
e aprendem através da experiência e 
conversa com seus criadores, os pes-
quisadores Anne Foerst, Aaron Edsin-
ger e Lynn Andréa Stein.

MUNDO VIRTUAL - no ar em 26 de julho
O episódio investiga a relação entre 
os mundos real e virtual, a partir de um 
questionamento do professor e filósofo 
Renato Janine Ribeiro, da Universidade 
de São Paulo. Para entender qual é a 
fronteira do mundo virtual e quais são 
suas potencialidades, o Globo Ciência 
conversa com o professor e filósofo Er-
nildo Jacob Stein, da PUC do Rio Gran-
de do Sul, com o físico norte-america-
no Philip Rosedale, criador do Second 
Life, e com o professor Pierre Lévy, do 
Departamento de Comunicações da 
Universidade de Ottawa, no Canadá. O 
programa também ouve o doutor Chaim 
Samuel Katz, psicanalista e doutor em 
Comunicação, sobre a ética e o com-
portamento dos internautas.
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GLObO CIÊNCIA - INOvAçãO TECNOLóGICA

Sinopses por episódio (30 minutos):

PLANTANDO INOVAÇÃO
no ar em 30 de agosto
O episódio é o primeiro de uma série 
sobre inovação e empreendedorismo. 
Dedicado às pesquisas com plantas 
brasileiras, o programa visita a Extra-
tos Vegetais Ativos, em Santa Izabel do 
Pará, onde conversa com o professor 
e químico Joaquim de Carvalho Bayma 
sobre a produção de óleos essenciais 
e extratos de priprioca e de estoraque 
para usos industriais. O Globo Ciência 
vai ainda a Santo Antônio do Tauá, 
também no Pará, para conversar com 
Mâncio zacharias Mártyres, da Ituá 
Agroindustrial, sobre a fabricação de 
fibras de curauá. No Rio de Janeiro, o 
programa visita a Extracta Moléculas 
Naturais e conversa com o professor 
Antônio Paes de Carvalho, pós-doutor 
em Medicina, e com Gracilene Sch-
mourlo, doutora em Química de Produ-
tos Naturais, sobre o banco de biodi-
versidade vegetal brasileira.

FACILITANDO A VIDA
no ar em 6 de setembro
O Globo Ciência mostra casos de 
inovações científicas que podem me-
lhorar a qualidade de vida de muita 
gente. O programa vai a São José dos 
Campos e conversa com o engenhei-
ro Roberto Carvalho, da Noxt, um dos 

criadores de um adaptador para MP3 
para Transmissão Sem Fio. No Rio, a 
entrevista é com André Averbug, Leo-
nardo Gadelha Sampaio e Paulo Lerner 
Froimtchuk, da PV Inova, criadores do 
telefone público veicular, que come-
çou a ser instalado na frota de ônibus 
de Porto Alegre. Em São Paulo, o pro-
grama conversa com a arquiteta Célia 
Jáber de Oliveira, da Coll Projetos, En-
genharia e Tecnologia, que criou uma 
máquina automática de passar roupas. 
O episódio também mostra a produção 
de vegetais congelados da zandei 
Alimentos, em Serafina Corrêa, 
no Rio Grande do Sul, onde 
conversa com o empreen-
dedor Edo Luiz Deitos.

INOVAR PARA INCLUIR
no ar em 13 de setembro
O episódio mostra 
como soluções ino-
vadoras melhoram 
a qualidade de vida 
de portadores de 
necessidades es-
peciais. O programa 
conversa com o en-
genheiro biomédico 
Leonardo Rodrigues da 
Silva, da BioSmart, de 
Curitiba, autor de um pro-
jeto que ajuda portadores 
de deficiência a melhorar os 

movimentos. A equipe conversa tam-
bém com Cláudio Sindicic, da Koller & 
Sindicic, de Santo Amaro, SP, um dos 
criadores do primeiro telefone para 
surdos com tecnologia 100% brasilei-
ra. No Recife, o programa entrevista 
Carlos Rodrigues, da Inove Informáti-
ca, que, junto com Madson Menezes e 
Ivan Cardim, criou o vEye, um bracelete 
que ajuda na locomoção de portadores 
de deficiência visual. O Globo Ciência 

também visita o Centro de Treinamento 
Senai Geraldo Vieira Martins, em San-
ta Cruz do Rio Pardo, São Paulo, onde 
conversa com as estudantes Angélica 
Toledo Castanho e Lídia Horevicz Fari, 
além da professora Suely Apareci-
da Aversiani, que desenvolveram um 
projeto de roupas específicas para 
pessoas portadoras de necessidades 
especiais.

ENERGIA PARA INOVAR
no ar em 20 de setembro
O Globo Ciência mostra projetos para 
geração e uso de energia elétrica. O 
programa entrevista o engenheiro ele-
tricista Rodrigo Martins Fernandes, da 
zidesign e Tecnologia Ltda, do Rio de 
Janeiro, um dos criadores de um poste 
de luz inovador, o zipLux, premiado em 
várias feiras internacionais e produzi-
do em parceria com a Eneltec Tecno-
logia e Energia Elétrica; João Batista 
Pena, da Seed’el Tecnologia Ltda, de 
Mogi Guaçu, São Paulo, criador de um 
sistema de medição que elimina frau-
des e permite o total controle da dis-
tribuição de energia; Arthur Benedicto 
Ottoni, professor da Universidade Fe-
deral de Itajubá, em Minas Gerais, e 
doutor em Engenharia Civil, que criou 
uma usina hidrelétrica flutuante; as 
estudantes Camila Ferreira Gomes e 
Daniele Negrão e o professor Gilber-
to Luiz Souza da Silva, do Colégio São 
Francisco Xavier, de Abaetetuba, no 
Pará, que criaram um chuveiro inteli-
gente premiado na Febrace.
 
CRIANDO SOLUÇõES
no ar em 27 de setembro 
O episódio é dedicado a empreende-
dores que estão mudando a realidade 
de populações pobres com invenções 
criativas e baratas. O programa vai a 
Vitória da Conquista para conversar 
com o estudante Denílson Luiz Freitas, 
que criou um sistema para dessalini-
zação de água em regiões de baixa 
renda do semiárido, usando apenas 
energia solar. O episódio entrevista 
também Lindemberg Mello, coordena-
dor de Energias Renováveis da CERB, 
e Augustin T. Woelz, coordenador da 
ONG Sociedade do Sol, que criou um 
aquecedor solar de baixo custo. O 
Globo Ciência visita Guajará Mirim, em 
Rondônia, onde conversa com o pro-

fessor Artur de Souza Moret, da Uni-
versidade Federal de Rondônia, que 
criou uma usina para gerar energia 
elétrica a partir do óleo de babaçu. 

INOVAÇõES EM INFORMÁTICA
no ar em 4 de outubro
O Globo Ciência mostra como inova-
ções tecnológicas melhoram a qua-
lidade de vida das pessoas e aumen-
tam a qualidade e a produtividade nas 
empresas. O programa vai à InviSys, 
em Curitiba, onde conversa com Al-
ceu de Souza Britto Júnior, mestre em 
Informática Industrial e doutor em 
Computação Aplicada, sobre 
um sistema de visão computa-
cional para inspeção indus-
trial. No Rio, conversa com 
os engenheiros Vinícius 
Rangel Carneiro, Fausto 
de Oliveira Leite e Renan 
Loureiro Maldonado, da 
2Tech Consig, que criaram 
um sistema de interligação 
da operação dos escritórios 
e parceiros das financeiras de 
crédito consignado. Em Florianó-
polis, o programa vai à Cianet Ne-
tworking para mostrar um sistema 
inovador de acesso à internet banda 
larga usando a infraestrutura de tele-
comunicações. Em São José dos Cam-
pos, Globo Ciência conversa com os 
estudantes Luís Felipe Miléo e Nikolas 
Jonathan Makiya e com o professor 
Ronaldo Vaqueli de Souza, da Escola 
Técnica Professor Everardo Passos, 
que criaram uma esteira ergométrica 
adaptada a ambiente virtual.
 
GESTÃO INOVADORA
no ar em 11 de outubro
Globo Ciência aborda a importância da 
gestão para o sucesso das empresas. 
O programa conversa com Sônia Mar-
tini, administradora de empresas que 
transformou o pequeno buffet informal 
dos pais numa empresa, a Salgados 
& Cia, de Itajaí, Santa Catarina; com 
Jacson Polese dos Santos, da JACP 
Produtos para Construção Civil, de 
Curitiba, que trabalhou como servente 
de pedreiro, estudou engenharia, abriu 
uma empresa e lançou um produto 
inovador; com Eduardo Dantas Casillo 
Gonçalves, diretor de Qualidade da 
Farmacore Biotecnologia, de Ribeirão 

Preto, sobre um programa de treina-
mento de mão-de-obra para a área de 
biotecnologia. Em Belo Horizonte, o 
Globo Ciência visita o Centro Federal 
de Educação Tecnológica, para co-
nhecer um sistema de gerenciamen-
to da manutenção para laboratórios 
de instituições públicas de ensino e 
pesquisa premiado na Febrace e cria-
do pelos estudantes Sadraque Viana, 
Rômulo Carvalho e Rudison Lacerda, 
sob a supervisão dos professores Joel 
Lima e Wanderlei Ferreira de Freitas 

CONSTRUINDO A INOVAÇÃO
no ar em 18 de outubro 
Globo Ciência mostra como a inova-
ção e o empreendedorismo estão mo-
vimentando a indústria da construção 
civil. O programa vai a Várzea Grande, 
no Mato Grosso, onde conversa com 
José Lavaqui Sobrinho, da Cerâmica 
Lavaqui LTDA, para mostrar como ti-
jolos rejeitados se transformam em 
blocos cerâmicos esmaltados, com 
absorção zero de umidade, cores ao 
gosto do freguês e preço acessível. 
Em Belo Horizonte, uma visita à Es-
cola Técnica de Formação Gerencial 
e entrevista com o professor Jonas 
Custódio, que realiza com os alunos 
um plano de negócios para colocar 
no mercado mineiro uma telha feita a 
partir de embalagem de leite. O Globo 
Ciência também vai a Campinas para 

Ciência, inovação tecnológica e empreendedorismo. Em uma série especial de 20 
programas, o Globo Ciência mostra os desafios enfrentados pelos empreendedo-
res para viabilizar a redução de custos, agilizar a produção e desenvolver novos 
produtos. Com o apoio do Sebrae, o programa conversa com cientistas, empreen-
dedores e estudantes sobre as pesquisas e os produtos inovadores criados por 
eles, que modificam a vida de milhares de pessoas e geram emprego e renda.

TEMAS: ciência, juventude
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1985
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: Sebrae e TV Globo
APRESENTADOR: Alexandre Hen-
derson é ator e jornalista. No Canal 
Futura, apresentou a série Nota 10 
do projeto A Cor da Cultura.
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conversar com o engenheiro químico 
Leandro Shiroma, que criou um novo 
tipo de revestimento usando refugo de 
pedras de quartzito, também conheci-
da como pedra de São Tomé. Em São 
Paulo, uma visita a Adespec - Adesi-
vos Especiais, onde conversa com a 
engenheira química Weng Shu Chen, 
que criou um adesivo sem solventes 
químicos, que se solidifica em contato 
com a umidade do ar.

MOVIDOS A INOVAÇÃO
no ar em 25 de outubro
O programa mostra como a inovação 
tecnológica e o empreendedorismo 
estão ajudando na busca por alterna-
tivas para reduzir o consumo e a po-
luição provocada pelo petróleo. O pro-
grama vai a Santa Rita do Sapucaí, em 
Minas Gerais, onde visita a Exsto Tec-
nologia e conversa com César Sodré 
de Alckmin sobre um conversor cria-
do pela empresa para transformar em 
flexfuel carros a gasolina fabricados a 
partir de 1993. Em Ribeirão Preto, visi-
ta a Biodiesel Brasil, que trabalha com 
a implantação de fábricas, produção 
e divulgação do biodiesel e conversa 
com o professor de Química Miguel 
Joaquim Dabdoub, da USP, pós-doutor 
pela Universidade de Michigan - Ann 
Arbor, nos Estados Unidos. O Globo 
Ciência também conversa com o en-
genheiro Alexandre Bernardes de 
Barros, de São Carlos, que está crian-
do um motor flex para pequenas aero-
naves. Em Belo Horizonte, o programa 
vai ao Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais conver-
sar com o estudante Rafael Telis Ga-
zzin Pessoa e com a professora Maria 
Celeste Costa, que o orientou em uma 
pesquisa de um motor a jato para avi-
ões, menos poluente e mais econômi-
co. Ele ganhou o prêmio destaque em 
inovação na Feira Brasileira de Ciên-
cias e Engenharia, a Febrace 2008.

INOVANDO NA ESCOLA
no ar em 1 de novembro
O episódio mostra projetos inovadores 
que estão melhorando os métodos de 
aprendizagem e estimulando a cons-
trução do conhecimento. Em Belém, 
o programa visita a Edukanet Desen-
volvimento e Comércio de Software 
Ltda e conversa com o professor da 

Universidade Federal do Pará Danilo 
Teixeira Alves, doutor em Física, so-
bre um software que ajuda no ensino 
de Matemática. Em São Paulo, uma 
visita a P3D Ltda e uma conversa com 
o economista Mervyn Lowe sobre 
um software que utiliza imagens tri-
dimensionais e interatividade para o 
ensino de Biologia, que já está sendo 
adotado em escolas de vários países. 
Em Vitória, uma entrevista com o en-
genheiro de computação Luiz Manoel 
Gerosa, que criou um jogo virtual para 
melhorar o vocabulário e desenvolver 
o raciocínio lógico. Em Itumbiara, Goi-
ás, uma visita ao Instituto Luterano de 
Ensino Superior e uma conversa com 
o professor Roger Amândio Luz, instru-
tor de Educação à Distância do Senai, 
que criou um sistema para enriquecer 
materiais didáticos convencionais 
através da realidade virtual.

INOVANDO EM MEDICINA
no ar em 9 de novembro
O episódio mostra ideias inovadoras 
que buscam a manutenção e a restau-
ração da saúde. O programa foi a Por-
to Velho, em Rondônia, para conversar 
com Daniel da Silva e Maria Apare-
cida Conde, da empresa Oxigênio da 
Amazônia, criadores da usina concen-
tradora de oxigênio, que fornece oxi-
gênio em estado gasoso a hospitais, 
com uma redução de custos que pode 
chegar a 90%, dependendo da região. 
Em São Paulo, o Globo Ciência visita 
o Centro de Toxinologia Aplicada e 
entrevista o professor Antônio Carlos 
Martins de Camargo, doutor em Farma-
cologia e coordenador do Centro, que 
desenvolve uma nova droga a partir do 
veneno da jararaca para o tratamento 
da hipertensão arterial. Em Campinas, 
visita a Nanocore Biotecnologia Ltda 
e entrevista a doutora Karla de Melo 
Lima, mestre em Ciências Farmacêuti-
cas e Doutora em Imunologia, sobre a 
pesquisa de uma nova droga contra o 
câncer. Em Campo Mourão, no Para-
ná, Globo Ciência vai à Universidade 
Tecnológica Federal e conversa com o 
estudante Guilherme Henrique Martins 
e com o professor José Hilton Araújo, 
sobre uma pesquisa para o combate à 
bactéria Staphylococcus aureus atra-
vés do látex produzido por uma planta 
chamada aveloz. 

DESPOLUIÇÃO
no ar em 15 de novembro
Globo Ciência mostra como inovação 
e empreendedorismo podem ajudar 
a resolver problemas e a encontrar 
soluções que garantam o futuro do 
planeta. O programa entrevista a en-
genheira sanitarista Maria Rosí Melo 
Rodrigues, da 3R Tecnologia Ambien-
tal, de Curitiba, que criou um sistema 
para tratamento do chorume no ater-
ro da Caximba. Em Porto Alegre, uma 
conversa com o estudante Liangrid 
Lutiani da Silva, da Pontifícia Universi-
dade Católica, criador de um processo 
para monitoramento à distância de re-
síduos. No Rio de Janeiro, o programa 
entrevista a professora Luzia Teixeira 
de Azevedo Soares, que desenvolveu 
um trabalho inovador de despoluição 
de uma lagoa de polimento de uma in-
dústria nuclear usando aguapés. Em 
Limeira, São Paulo, o Globo Ciência 
visita a Escola Técnica Estadual Tra-
jano Camargo para conversar com os 
estudantes Alan Juliano de Andrade, 
Camilla da Silva Bruzadelli e Deborah 
Asbahr e com o professor Sérgio Del-
bianco Filho, que os orientou em uma 
pesquisa de reciclagem dos compo-
nentes de pilhas domésticas.

ALIMENTANDO INOVAÇÃO
no ar em 22 de novembro
Globo Ciência vai a Caldas Novas, Goi-
ás, onde visita a Só Soja e conversa 
com a engenheira de alimentos Re-
nata Lemos e a nutricionista Grazie-
la Moraes, que criaram a paçoca de 
soja. Em Maceió, uma visita a uma es-
cola do Senai para conhecer o sorve-
te de rapadura e conversar com uma 
de suas criadoras, a professora de 

panificação e confeitaria Josiane Ve-
loso dos Santos. Em Cuiabá, no Mato 
Grosso, o programa vai até a Escola de 
Educação Básica e Profissional Fun-
dação Bradesco para conhecer uma 
máquina de sovar pão construída com 
sucata de máquina de lavar roupa. O 
programa conversa com os estudan-
tes Gleberson Souza, Cleiton Soares e 
Pitter Oliveira e com o professor Ana-
cleto de Arruda Filho. Com o projeto 
da máquina, eles foram premiados no 
Brasil e nos Estados Unidos nas feiras 
Brasileira e Internacional de Ciências 
e Engenharia. O Globo Ciência vai 
ainda até a empresa Doce D’ocê, em 
Chopinzinho, onde entrevista Carlos 
Bazanella, um dos responsáveis pelo 
desenvolvimento da massa de bolo ul-
tracongelada, que permite você usar a 
quantidade de bolo que quiser e arma-
zenar no freezer a massa restante. 

PLANTAS INOVADORAS
no ar em 29 de novembro
Em Bonfim, Minas Gerais, o programa 
visita uma comunidade que vive da 
plantação e transformação da bucha 
vegetal e conversa com Denilda Ma-
ria de Oliveira, da Associação Mineira 
dos Produtores de Bucha Vegetal. No 
Rio, visita a Agência Bambu de Conhe-
cimento, que realiza um projeto para 
divulgar a cultura e o uso do bambu 
e conversa com o designer Raphael 
Moras de Vasconcellos. O Globo Ciên-
cia também vai ao Ceará. Em Fortale-
za, conversa com o empresário Cairo 
Magalhães, que fabrica móveis com 
placas feitas do endocarpo do coco, e 
com o técnico do Senai Paulo Hyder. 
Em Formoso do Araguaia, no Tocan-
tins, o programa conversa com a es-
tudante Salomidh Pereira Passarinho, 
vencedora do concurso Cientistas do 
Amanhã, e com a professora Jefferle-
ne Silva de Almeida, da Escola de Ca-
nuanã, da Fundação Bradesco, a res-
peito de uma pesquisa sobre o uso de 
uma planta chamada mangabeira no 
tratamento de ferimentos de bovinos.

INOVANDO PARA PREVENIR
no ar em 6 de dezembro
Globo Ciência mostra como a ciência, 
a inovação tecnológica e o empreen-
dedorismo podem nos livrar do mos-
quito Aedes Aegypti e das indesejáveis 

pragas urbanas, prevenindo 
doenças e prejuízos finan-
ceiros. O programa conver-
sa com o professor Álvaro 
Eduardo Eiras, da Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais, biólogo, doutor em 
Entomologia pela Universi-
dade de Southampton, na 
Inglaterra, pós-doutor pela 
Universidade Federal de Vi-
çosa e diretor da Ecovec, de 
Belo Horizonte, sobre o monito-
ramento inteligente da dengue. O 
método criado por ele para comba-
ter o mosquito Aedes Aegypti ganhou, 
em 2006, o Tech Museum Awards 
como a melhor inovação tecnológica 
a serviço da humanidade. Em Cam-
po Grande, no Mato Grosso do Sul, o 
Globo Ciência entrevista o professor 
Eduardo José de Arruda, engenheiro 
químico e doutor em Engenharia de 
Processos Bioquímicos, que ganhou 
o prêmio Santander com o projeto de 
um dispositivo que mata as larvas e 
impede a eclosão dos ovos do Aedes 
Aegypti. Em Fortaleza, conversa com 
os estudantes Tereza Beatriz Colares 
Ferreira e André Sales Stadler, do Co-
légio Christus, e com o orientador do 
trabalho, Wesley Ribeiro, da Univer-
sidade Federal do Ceará, que ganha-
ram vários prêmios na Febrace com 
um projeto de larvicida natural à base 
de quitosana. O Globo Ciência tam-
bém vai a São Paulo, conversar com 
Randy Baldresca, da Biópolis, sobre o 
combate às pragas urbanas: cupins, 
brocas de madeira, formigas, pulgas, 
baratas e ratos.

INOVAÇÃO EM SAÚDE 
no ar em 13 de dezembro
O programa visita a Hi-Technologies, em 
Curtitiba, e conversa com o engenheiro 
de computação Marcus Figueiredo sobre 
um sistema remoto de monitoramento de 
pacientes em tempo real. Em Recife, vai 
à TMED - Tecnologia Médica LTDA, onde 
conversa com Armando Guerra, econo-
mista especializado em Administração 
de Instituições de Saúde e em Sistemas 
de Informações Gerenciais para Plane-
jamento e Controle, e com Luiz Portela, 
cirurgião-dentista, especialista em Eletro-
eletrônica e mestre em Engenharia Bio-
médica, sobre uma plataforma de monito-

ramento de cuidados no leito. O programa 
também vai a São Paulo, onde visita a Es-
cola Senai Roberto Simonsen e conversa 
com o professor Aumir Antunes Graciano, 
tecnólogo em automação industrial, sobre 
uma máquina de ensaio de prótese total 
de quadril. Em Fortaleza, Globo Ciência 
vai à Universidade Federal do Ceará co-
nhecer uma pesquisa sobre o uso de uma 
planta chamada Melão-de-São-Caetano 
para proteção do fígado e do estôma-
go contra lesões, gastrites e úlceras. Lá, 
conversa com o estudante Leonardo Du-
arte Sobreira Luna, do Colégio Christus, e 
com o orientador da pesquisa, o professor 
Haroldo César Paula, engenheiro quími-
co, mestre em Tecnologias Energéticas 
Nucleares e doutor em Química de Polí-
meros pela Universidade de Manchester, 
na Inglaterra. A pesquisa foi premiada na 
Febrace em 2008 e representou o Brasil 
na Feira Internacional de Ciências e En-
genharia, nos Estados Unidos. 

INOVAÇÃO à DISTâNCIA
no ar em 20 de dezembro
No Rio de Janeiro, o programa vai à Pi-
peway e conversa com o empresário 
José Augusto Pereira da Silva, mestre 
em Engenharia de Telecomunicações, 
sobre a inspeção de dutos com equipa-
mentos desenvolvidos aqui no Brasil, 
com tecnologia criada por cientistas 
brasileiros. Em Curitiba, Globo Ciência 
visita a FHAS e entrevista o empresário 
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FUTURATEC, A vIDEOTECA ON-LINE DO CANAL FUTURA 
LEONARDO MAChADO|ANALISTA DE CONTEúDO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO CANAL FUTURA

Hilton Vagner é gestor de operações do Instituto Embel-
leze em São Paulo e utilizou episódios do Boas Vendas 
para capacitação de profissionais. A série, uma parce-
ria com o Sebrae, aborda casos de empreendedorismo 
e apresenta conceitos de gestão para pequenos negó-
cios. Eduardo Tomazett frequenta o Solar de Janaína, 
um centro de Umbanda em Goiânia, e para lá levou 
programas da série Mojubá, sobre candomblé e cultura 
afro-brasileira. Carla Patrícia tem 18 anos, nunca usou 
um videocassete, mas tem um blog, assiste a vídeos 
na internet e passa cada vez menos tempo em frente 
à TV. O que Carla, Eduardo e Bruno têm em comum? 
Eles testemunham uma grande revolução que transfor-
ma a maneira como consumimos informações. Equipa-
mentos conectados à internet tornam os mais diversos 
conteúdos disponíveis em qualquer lugar e a qualquer 
momento. A palavra de ordem é ubiquidade.

Diante desse quadro, como posicionar estrategica-
mente um canal de TV que tem em sua missão não 
apenas transmitir produções audiovisuais, como tam-
bém contribuir para a formação educacional da popu-
lação brasileira? Como definir modelos de atuação a 
partir do relacionamento construído em dez anos com 
organizações do terceiro setor? Com estas perguntas 
em mente, Leonardo Machado e Débora Garcia, do 
Núcleo de Conteúdo e Desenvolvimento de Projetos 
do Canal Futura, conceberam uma iniciativa inovado-
ra: o Futuratec. 

Em 1997, quando estreou, o Canal Futura incentivava 
“assista, grave e use”. Havia o videocassete, equipa-
mento que exigia certa habilidade no uso, mas tornou 
bem acessível o recurso de gravação. Mais de dez 
anos depois, o computador pessoal se popularizou, o 
DVD é tecnologia trivial, mas o gravador dessa mídia 
ainda não conquistou o mercado e as operações para 
gravação de vídeos pelo computador ainda intimidam. 
Como solucionar essa questão? Como flexibilizar a gra-
de de programação e permitir o surgimento de novas 
videotecas?

Em 2008, o Futura lançou o Futuratec, serviço que dispo-
nibiliza programas do Canal para download através de um 
site. Através da iniciativa pioneira, episódios completos 
podem ser baixados através do BitTorrent, uma popular 
tecnologia para compartilhamento de arquivos na inter-
net. Com o serviço, o Canal pretende manter a TV como 
ferramenta educativa e não limitou a entrega do seu acer-
vo através de streaming, onde o internauta precisa estar 
conectado à internet para assistir a um vídeo. Os partici-
pantes cadastrados podem baixar arquivos em VCD, um 
formato específico de vídeo que deve ser gravado em CD 
e pode executado em aparelhos comuns de DVD.

Atualmente, o Futuratec conta com mais de 500 episó-
dios de 30 séries diferentes. São mais de 200 horas de 
programação, em versões 
integrais e gratuitas para 
download. Este acervo está 
disponível para participan-
tes vinculados a instituições 
de diversas naturezas que 
desejam fazer uso educativo 
dos conteúdos. A equipe do 
Futuratec avalia cuidadosa-
mente os cadastros realiza-
dos no site e esta base 
de usuários e institui-
ções representa um 
inédito e rico banco 
de dados. É como se 
fosse possível saber 
nome e sobrenome da 
audiência. E não são ape-
nas números. A equipe Fu-
turatec realiza pesquisas 
com muitos cadastrados, o 
que nos dá um retorno qua-
litativo não apenas do servi-
ço como também da própria 
percepção sobre o Canal e 
sua programação.

Carlos Hain, engenheiro eletricista, 
sobre um sistema para monitoramento 
remoto de vending machines. O pro-
grama também vai à Digitok, no Rio de 
Janeiro, onde conversa com Ruben 
zonenschein, economista e mestre em 
Tecnologia Computacional Aplicada 
pela Middlesex University, de Londres, 
sobre o projeto Foco, um software que 
permite ao cliente escolher e comprar 
óculos virtualmente, sem ajuda de um 
vendedor. O projeto ganhou medalha 
de ouro no Idea-Brasil. Em São Paulo, 
o programa entrevista o empresário 
Floro Dória e a endocrinologista Karla 
de Melo Cabral Fagundes, do Núcleo 
de Excelência em Atendimento ao 
Diabético do Hospital das Clínicas da 
USP. Eles são da Quasar Telemedicina 
e criaram um software chamado Gli-
cOnline, que permite aos diabéticos 
fazer o controle glicêmico à distância, 
usando um computador ou o celular.

INOVANDO NO CAMPO
no ar em 27 de dezembro
O programa começa em Lavras, Minas 
Gerais, onde entrevista o professor 
Carlos José Pimenta, da Universida-
de Federal de Lavras, mestre e doutor 
em Ciência dos Alimentos, sobre um 
agente biológico criado por ele para 
melhorar a qualidade do café. Em La-
ges, Santa Catarina, o Globo Ciência 
conversa com o presidente da empre-
sa Arvus Tecnologia Ltda, Bernardo 
Francisco Duarte de Castro, engenhei-
ro de controle e automação industrial, 
sobre a agricultura de precisão. Na 
Universidade Federal de São Paulo, 
em Botucatu, o programa entrevista 
Diego Cunha zied, mestre e doutor em 

Energia na Agricultura, que pesquisou 
o uso de resíduos agrícolas para a 
produção de cogumelos comestíveis. 
Em Formoso do Araguaia, no Tocan-
tins, o Globo Ciência conversa com 
o estudante Rhael e com o professor 
Domício Brito Rodrigues, da Escola 
de Canuanã, da Fundação Bradesco, 
que realizaram uma pesquisa sobre 
uma variedade de cana-de-açúcar re-
sistente à seca para alimentar o gado 
nos períodos de estiagem. O trabalho 
ficou em primeiro lugar em Ciências 
Agrárias na Febrace de 2008.

RECICLANDO INOVAÇÃO
no ar em 3 de janeiro de 2009
O programa visita a empresa CBPACK, 
em São Carlos, onde conversa com o 
empresário Cláudio Bastos sobre a fa-
bricação de embalagens biodegradá-
veis a partir de amido de mandioca. Na 
Universidade do Sul de Santa Catarina, 
em Florianópolis, conversa com o es-
tudante Christian Jung sobre a trans-
formação de conchas de ostras e ma-
riscos em produtos para as indústrias 
farmacêutica e de agronegócios. O 
Globo Ciência também visita a empre-
sa Tramppo, em São Paulo, e conversa 
com o engenheiro Roberson Néri so-
bre a reciclagem de lâmpadas fluores-
centes. Em Itariri, no Vale do Ribeira, 
em São Paulo, visita uma comunidade 
que produz placas de caule de bana-
neira - Bananaplac - usadas como ma-
téria-prima para objetos de decoração 
e conversa com o designer Bernardo 
Ferracioli, da Fibra Design Sustentá-
vel, um dos criadores da tecnologia.

RECICLANDO INOVAÇÃO 2
no ar em 10 de janeiro de 2009
Globo Ciência mostra como a ciência, 
a inovação e o empreendedorismo en-
contram novos usos para produtos e 
materiais que pareciam inservíveis. Se-
gundo de dois episódios sobre o assun-
to, o programa entrevista o professor 
Josué Casimiro de Lima, do Senai, e o 
empresário, da TECHPLAST, de Cam-
pina Grande, na Paraíba, sobre a pro-
dução de tubos para irrigação e esgoto 
a partir de garrafas pet recicladas. Em 
Curitiba, uma visita à Ecofábrica e uma 
entrevista com a empresária e designer 
de produto Sônia Knopik, sobre a fabri-
cação de objetos a partir de materiais 

reciclados. Globo Ciência também vai a 
Florianópolis, onde conversa com Gus-
tavo Casarin, diretor técnico da empre-
sa Eco Engenharia sobre a fabricação 
de carvão ativado a partir de pneus 
velhos. Em Araraquara, o programa 
visita a Escola Senai Henrique Lupo e 
entrevista os estudantes Alessandra 
Moretti, Guilherme Destro, Júlio César 
D’Alessandro e Nicolau Moretti e o pro-
fessor Sinésio Raimundo Gomes, cria-
dores da lixeira didática e ecológica, 
que usa a tecnologia para ensinar as 
crianças a reciclarem o lixo.

FIChA TéCNICA
Direção: Manuel Lampreia Carvalho
Roteiro: Maria Inês Herzog, 
Norma Nascimento, Renata Chaiber
e Rodrigo Murat
Conselho científico: Renato Marques, 
Alessandra Cunha Souza, 
Maria de Lourdes da Silva e Sebrae 
Edição: Márcia Carvalho, Jean Gomes
e Marcela Amarante
Produção executiva: Dora Lima
Produção: Monique Nóbrega
e Andréa Rangel
Câmeras de externa: Renato Costa
Videografismo: Maria Cláudia Gentil
Abertura: Estânio Soares
e Rodolfo de Souza
Trilha sonora: zanna.net
Produtora realizadora: Made For Tv

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Rosi Escobar
Produtores 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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RICK, do Piauí, par-
ticipou do Geração 

Futura, Turma 11.
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No início de 2009, o Futuratec conta com cerca de 1500 
cadastrados, número que aumenta a cada dia. Esta-
belecendo um ranking de cidades, a maior parte das 
instituições cadastradas se localiza no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte, se-
guidas de outras capitais. É de se esperar que estas 
grandes cidades se localizem no topo da lista. Mas o 
que verificamos é que elas representam apenas 40% 
dos cadastros. A maior parte das instituições no Futu-
ratec está fora das grandes capitais, o que confirma a 
grande penetração não só da internet no Brasil, como 
também o alcance do Futura. Quanto à natureza da 
atuação das instituições, a grande maioria é de ensino 
formal. A liderança maciça de escolas públicas e pri-
vadas, de Ensino Médio, Fundamental ou universitário 
confirma a grande demanda que professores têm por 
conteúdos educativos em outras mídias para apoiar 
suas atividades em sala de aula.

Apesar dos bons resultados na quantidade de cadas-
tros e avaliações positivas registradas através das 
pesquisas, ainda há aprimoramentos necessários 
para o serviço. O BitTorrent é uma plataforma de com-
partilhamento de arquivos que depende dos próprios 
usuários para bom desempenho de velocidade. Se os 
participantes não compartilharem os arquivos que bai-
xaram, toda a rede fica prejudicada com downloads 
lentos e arquivos indisponíveis. Uma solução seria a 
formalização de parceiros permanentes que manteriam 
um computador conectado à internet com os arquivos. 
Outra restrição diz respeito ao acervo disponível. Nem 
tudo que vai ao ar na grade de programação do Futura 
pode estar no Futuratec, apenas conteúdos que sejam 
liberados de direitos para tal.

Novas videotecas digitais podem ser construídas, 
substituindo as antigas em VHS. A grade de progra-
mação não é uma limitação, ouso dizer que ela quase 
assume um novo papel: o de grande inspiradora. E se 
o sinal do Futura não chega e ubiquidade é mesmo a 
ordem do dia, que o diga Estela Silvestri, professora de 
Português na cidade de Federación, Argentina. Ela se 
cadastrou no Futuratec para obter programas de eco-
logia, geografia, história e literatura brasileira e usar 
em suas aulas. Em São Paulo, Goiânia, Maringá ou em 
Federación, o Futuratec é o Canal Futura em qualquer 
lugar, a qualquer momento.

GLObO ECOLOGIA

O Globo Ecologia, criado em 1990, mostra semanalmente reportagens sobre a im-
portância do meio ambiente, contribuindo para a conservação do patrimônio natural 
do planeta. O objetivo do programa é transmitir conhecimentos que levem o teles-
pectador a analisar suas atitudes em relação à natureza. Na série de 2008, chamada 
O Mundo em Movimento, o programa mostra a dinâmica das populações humanas 
e naturais ao longo da história e o que fazer para ter um crescimento populacional 
com o menor impacto sobre a biodiversidade do Brasil e do mundo. Entre os temas, 
o crescimento excessivo das cidades causado pela migração de milhões de pessoas 
que deixaram o campo em busca dos serviços urbanos. Hoje, nas Américas, na Ásia 
e na África, existem 21 megalópoles, todas com mais de dez milhões de habitantes. 
Viajando por todo o Brasil, as equipes do Globo Ecologia mostram também como as 
populações naturais estão sendo afetadas pelo desequilíbrio ambiental. Entrevistas 
com especialistas evidenciam a importância da conservação das áreas protegidas e 
quais as espécies endêmicas que estão ameaçadas de extinção em nosso país.

TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADOR: Guilherme Be-
renguer é ator. Começou a carreira 
fazendo apresentações improvisadas 
nas ruas de Recife. Atuou em Malha-
ção e nas novelas Bang Bang, Desejo 
Proibido e Sinhá Moça, da TV Globo.

D. ALZIRA, também do Piauí, 
participou do projeto Revelando 

os brasis, uma parceria do Marlin 
Azul e do Futura.

Por esse motivo, ela veio para o 
Futura fazer o workshop de TV.

Sinopses por episódio (30 minutos):

PLANETA URBANO - no ar em 26 de abril
O Globo Ecologia inicia uma nova 
série, mostrando a dinâmica das po-
pulações. No primeiro episódio, os 
caminhos de um planeta cada vez 
mais urbano, com mais gente nas ci-
dades do que no campo. O programa 
mostra as consequências desse fato 
dentro e fora do Brasil: a expansão 
das favelas, a pressão sobre os re-
cursos naturais, as desigualdades so-

ciais e o que precisa mudar no plane-
jamento das cidades. 

POPULAÇõES NATURAIS
no ar em 3 de maio
O episódio explica a importância das 
populações naturais no equilíbrio de 
um planeta em transformação cotidia-
na. O programa acompanha a expe-
dição de pesquisadores em busca de 
novas espécies numa área remota do 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
que fica em Teresópolis, no Rio de 
Janeiro. É o esforço da ciência para 
decifrar a biodiversidade brasileira e 
trabalhar pela sua conservação.

ÁREAS PROTEGIDAS
no ar em 10 de maio
A humanidade tem aprendido a respei-
tar áreas naturais para garantir a pró-
pria sobrevivência. O episódio conta a 
história da conservação no Brasil, com 
destaque para as reservas extrativis-
tas, modelo de equilíbrio entre homem 
e meio ambiente. O programa mostra 
a Resex da Chapada Limpa, criada no 
interior do Maranhão, onde a comuni-
dade vive da extração do bacuri, um 
fruto do Cerrado.

ESPÉCIES MIGRATÓRIAS
no ar em 17 de maio
O episódio mostra que o movimen-
to é uma questão de sobrevivência 
para alguns animais. As espécies 
migratórias precisam se deslocar 
para garantir as condições ambien-
tais ideais e evitar a extinção. O 
programa explica os impactos da ur-
banização sobre o ciclo de vida mi-
gratório e revela que as atividades 
humanas já representam a maior 
ameaça às espécies, superando os 
predadores naturais. 

ESPÉCIES ENDÊMICAS
no ar em 24 de maio
O programa apresenta as espécies 
endêmicas, restritas a determina-
dos locais, devido às condições am-
bientais e de clima encontradas só 
ali. Um exemplo são os campos ru-
pestres ferruginosos, em Minas Ge-
rais. O episódio mostra as ameaças 
a esse ecossistema tão particular: 
a expansão urbana e a extração de 
ferro. O Globo Ecologia revela ainda 
a experiência de transposição que 
está garantindo novas gerações de 
plantas raras.
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A DEPENDÊNCIA HUMANA DAS 
POPULAÇõES NATURAIS
no ar em 31 de maio
Em tempos de crise na produção de 
alimentos, o programa mostra a impor-
tância da biodiversidade para as téc-
nicas agrícolas. O episódio trata dos 
parentes silvestres, bancos genéticos 
indispensáveis para o aprimoramento 
das tecnologias empregadas no cam-
po. O Globo Ecologia explica ainda por 
que a polinização é essencial para ga-
rantir a dieta humana.

POPULAÇõES EM PERIGO: ESPÉCIES 
AMEAÇADAS - no ar em 7 de junho
O impacto das atividades humanas so-
bre a Terra provoca uma nova onda de 
extinções. A cada dia, o planeta perde 
150 espécies de plantas e animais. O 
Globo Ecologia mostra o convívio entre 
as espécies nativas e a rotina agitada 
das grandes metrópoles, a reabilitação 
de animais silvestres na maior cidade 
do país e a bromélia considerada extin-
ta que foi encontrada durante a abertu-
ra do anel rodoviário em São Paulo. 

FORMAçãO DO BRASIL: UMA HISTÓ-
RIA ECOLÓGICA - no ar em 14 de junho
O episódio conta a história ambiental 
de formação do Brasil e explica por 
que, desde o encontro entre índios e 
portugueses numa praia do oceano 
Atlântico, os ecossistemas do país so-
freram mudanças profundas. Espécies 
exóticas foram trazidas e as nativas se 
difundiram pelo mundo, como o pau-
brasil. No programa, especialistas re-
velam as recentes descobertas sobre 
a árvore que deu nome à nação.

POPULAÇõES E EPIDEMIAS
no ar em 21 de junho
Quando alguém viaja, pode ser que 
carregue consigo companheiros invi-
síveis: vírus, bactérias, seres minúscu-
los que provocam doenças. O episódio 
conta a história das primeiras epide-
mias no Brasil, a arma mortal que dizi-
mou a população indígena e garantiu a 
vitória aos europeus. Mais de 500 anos 

depois, os especialistas afirmam que a 
urbanização está provocando o surgi-
mento de novas viroses.

CANA-DE-AÇÚCAR
no ar em 28 de junho
O Globo Ecologia apresenta a traje-
tória da cana-de-açúcar, do Oriente 
até o Brasil. A evolução desde os 
primeiros engenhos até as usinas. As 
consequências ambientais e sociais. A 
expansão do etanol. O perigo do cresci-
mento desenfreado da produção. O pro-
grama também aborda os avanços con-
quistados pelo cultivo orgânico e pela 
substituição da queimada pela colheita 
mecanizada em São Paulo. 

CAFÉ - no ar em 5 de julho
O episódio conta a história do café, 
desde a descoberta da planta na Áfri-
ca até os dias de hoje. Globo Ecolo-
gia mostra as transformações que 
levaram à globalização da bebida. A 
riqueza e a destruição geradas pelo 
café no Brasil. A devastação da Mata 
Atlântica, a erosão e o abandono do 
Vale do Paraíba. O programa também 
revela a esperança de recuperação da 
floresta, com a produção sustentável 
no Pontal do Paranapanema. 

BOI: A CONQUISTA DOS SERTõES
no ar em 12 de julho
O programa conta a história da ocu-
pação dos sertões do Brasil pelo boi: 
a surpresa dos índios ao ver o ani-
mal pela primeira vez e as raças que 
descendem dos rebanhos vindos de 
Portugal. O Globo Ecologia aborda o 
problema ambiental envolvendo a pe-
cuária. Na Amazônia, onde a criação 
de gado se consolida, críticos apon-
tam o impacto da conversão da Flo-
resta Tropical em pasto.

TRAVESSIAS: UM RIO CHAMADO 
ATLâNTICO - no ar em 19 de julho
O programa conta a história em comum 
entre Brasil e África, regiões separadas 
por um oceano, mas unidas pela cultu-
ra. O Globo Ecologia visita o quilombo 

do 
R i o 
G r a n d e 
do Sul que está 
resgatando suas tradições com a 
ajuda dos imigrantes alemães. O epi-
sódio conta ainda com uma entrevista 
do embaixador Alberto da Costa e Sil-
va, que fala dos retornados, os negros 
libertos no Brasil que voltaram para a 
África no século XIX.

IMIGRANTES - no ar em 26 de julho
O programa mostra as contribuições 
dos diferentes povos que deixaram sua 
terra natal para aportar no Brasil, em 
busca de oportunidades. As influências 
país afora e os fatos que determinaram 
esse intercâmbio. O Globo Ecologia traz 
ainda a experiência dos japoneses de 
Tomé-Açu, na Amazônia. A tecnologia 
agrícola que eles trouxeram e o que a 
floresta ensinou à colônia. 

REFUGIADOS DO DESENVOLVIMENTO 
no ar em 2 de agosto
O crescimento econômico tem causa-
do um fenômeno migratório mundial: 
os refugiados do desenvolvimento. 
O episódio mostra o caso das barra-
gens que movimentam hidrelétricas. 
No Brasil, essas grandes obras têm 
obrigado muitas famílias a deixarem 
suas casas. O programa visita o Vale 
Ribeira, na divisa entre Paraná e São 
Paulo, onde a construção de uma re-
presa ameaça expulsar pequenos 
agricultores.

A MIGRAÇÃO 
NORDESTINA 
E A INDÚSTRIA 
DO RETALHO
no ar em 30 de 
agosto
O episódio nar-

ra as influências 
da migração ma-

ciça de nordestinos 
para São Paulo, sob 

o ponto de vista da 
contribuição para a 
cultura local. O pro-
grama mostra como 
o olhar nordestino 
percebeu o desper-

dício na produção de 
roupas e tecidos na 

capital paulista. A cria-
ção da indústria do reta-

lho, a reciclagem dos resíduos 
têxteis, que une até hoje o bairro do 

Brás ao agreste Pernambucano.

OS NOVOS CAMINHOS DO ALGODÃO 
no ar em 6 de setembro
O programa mostra os benefícios 
ambientais, econômicos e sociais 
da cadeia do algodão orgânico. O 
plantio com bases agroecológicas 
está ajudando a conservar o solo, 
a água e a biodiversidade em nove 
cidades do sertão cearense. O Glo-
bo Ecologia revela as mudanças na 
vida dos 350 agricultores familiares 
que estão na base desta cadeia: a 
melhoria na renda, na alimentação e 
na relação com a natureza.

UM PEDAÇO DO NORDESTE EM SÃO 
PAULO - no ar em 13 de setembro
O Globo Ecologia retorna à cidade 
de São Paulo para visitar o terceiro 
maior entreposto comercial de pro-
dutos agrícolas do mundo: a Cea-
gesp. Um lugar dominado por traba-
lhadores da região nordeste do país, 
principalmente, o Piauí. Vamos ver o 
dia-a-dia do lugar que dá um exem-
plo de economia de água e reapro-
veitamento de alimentos.

CIDADES MÉDIAS: CRESCIMENTO 
E CONSERVAÇÃO
no ar em 20 de setembro
O Globo Ecologia faz um retrato das cida-
des médias brasileiras e mostra o exem-
plo de Londrina, sua história ambiental e 
econômica. O planejamento da cidade, 
que fez com que crescesse preservan-
do os fundos de vale, as áreas verdes e 
uma visita ao Parque Estadual Mata dos 
Godoy, que abriga os últimos remanes-
centes de mata nativa do Paraná.

CHAPADA DIAMANTINA - 
O CAMINHO DAS PEDRAS
no ar em 27 de setembro
O programa mostra que a intensa mi-
gração decorrente do garimpo levou 
à formação das cidades da Chapada 
Diamantina. Globo Ecologia também 
aborda os impactos ambientais e re-
vela uma forte mudança na vegetação 
em apenas dois séculos. Florestas 
foram substituídas por campos rupes-
tres. No episódio, os novos rumos da 
região, com o ecoturismo, e a contri-
buição da tecnologia para a conserva-
ção da Sempre-Viva de Mucugê. 

CIPOzEIROS DA MATA ATLâNTICA 
no ar em 4 de outubro
O programa mostra quem são os ci-
pozeiros de Garuva, em Santa Cata-
rina, e como eles lidam com a Mata 
Atlântica. O conhecimento e o cuida-
do com os recursos naturais e a arte 
do trançado herdada dos antepassa-
dos. O episódio traz ainda os desafios 
da redução das florestas, a restrição 
do acesso às áreas de mata que hoje 
são propriedades privadas e os pro-
jetos de apoio à comunidade.

FOGO NO CERRADO
no ar em 11 de outubro
O Cerrado é o segundo maior bioma 
brasileiro e o mais impactado pelo ho-
mem nas últimas décadas. O progra-
ma apresenta as consequências da 
substituição da vegetação nativa pela 
agricultura e por pastagens. Os impac-
tos nos serviços ambientais e no clima 

local e global. Os riscos da mudança 
no ciclo da água, na região que con-
centra as nascentes de três grandes 
bacias hidrográficas.

SÃO FRANCISCO: UM RIO DE LEM-
BRANÇAS - no ar em 18 de outubro
O Globo Ecologia faz uma viagem de 
mais de 1.500 quilômetros pelo Rio 
São Francisco, dos cânions até a foz, 
e mostra os impactos ambientais e 
sociais causados pela construção de 
uma hidrelétrica. O programa visita 
as comunidades de pescadores ar-
tesanais e destaca a resistência de 
um povo ameaçado de perder suas 
terras, águas e peixes.

A FLORESTA SECA
no ar em 25 de outubro
Navegando por rios de cores e tama-
nhos diferentes rumo à Floresta Na-
cional de Caxiuanã, no Pará, o progra-
ma mostra uma experiência única em 
todo o mundo. Cientistas impermeabi-
lizaram o solo e cobriram uma parte da 
floresta para responder as perguntas: 
O que aconteceria com a mata sem a 
água das chuvas? Por que manter a 
floresta em pé é tão importante para 
combater o aquecimento global?

MARICULTURA - no ar em 1 de novembro
O programa mostra os reflexos am-
bientais da urbanização das cidades 
litorâneas e da exploração econômica 
do mar. A importância do gerencia-
mento costeiro: a divisão dos espaços, 
com regras específicas para o uso de 
cada área. O exemplo dos pescado-
res artesanais de Santa Catarina, que, 
atingidos pela redução da oferta de 
peixes, passaram a viver da produção 
de frutos do mar.

A CULTURA DOS FAXINAIS
no ar em 8 de novembro
Os faxinalenses são típicos da região 
sul do Brasil. Eles têm esse nome por-
que, para criar os animais, eles fazem 
uma verdadeira faxina na floresta, dei-
xando somente as árvores principais, 
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Tempos depois, RICK e D. 
ALZIRA se conheceram em 
sua terra natal e montaram 

uma produtora social de 
vídeos.

Juntos fizeram um vídeo 
para a série Isso é Democra-
cia, projeto de ano temático 

do Futura.

O vídeo foi exibido no 
JORNAL FUTURA.

CONSULTORIA:
helion Povoa - graduado em Geografia pela PUC-RJ, mestre 
em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ e doutor 
em Geografia pela USP. Professor adjunto e coordenador de 
Divulgação e Pesquisa do Instituto de Planejamento Urbano 
e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR-
UFRJ). Nesta instituição, coordena o Núcleo Interdisciplinar 
de Estudos Migratórios (NIEM). Coordenador do Grupo de 
Trabalho “Migrações Internacionais” da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). 

Rodrigo Medeiros - professor adjunto do Departamento 
de Ciências Ambientais do Instituto de Florestas da UFRRJ. 
Graduado em Biologia, mestre em Ecologia, doutor em Geo-
grafia e pós-doutor em Ecologia e Gestão da Biodiversidade 
pelo Museu Nacional de História Natural de Paris, na França. 
Atualmente, orienta alunos de mestrado e doutorado no Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Flores-
tais da UFRRJ e no Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Ambiental na UFF. É coordenador do Curso de Especialização 
em Gestão da Biodiversidade, uma parceria entre a Escola 
Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, da UFRJ e da UFRRJ. É pesquisador em grupos de 
pesquisas no Brasil e no exterior certificados pelo CNPq.

José Augusto Pádua - professor do Departamento de 
História da UFRJ, integrado ao Programa de Pós-graduação 
em História Social. É doutor em Ciência Política pelo IUPERJ 
e pós-doutor em História pela Universidade de Oxford. Desde 
2007, é curador convidado na criação do Museu do Meio 
Ambiente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É membro 
do comitê científico da Sociedade Latino-americana e Cari-
benha de História Ambiental. Como especialista em história 
e política ambiental, proferiu cursos, palestras e participou 
de trabalhos de campo em mais de 35 países. Publicou vários 
trabalhos dentro e fora do Brasil, dentre os quais os livros O 
que é ecologia, Ecologia e política no Brasil e Um sopro de 
destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil 
escravista - 1786/1888. 

FIChA TéCNICA
Tema de abertura: Quinteto Violado
Arranjo e trilho sonora: Fernando Moura 
Imagens: Antônio Gurgel e Kaê Rodrigues
Assistente de câmera: Jorge Figueiredo, Thiago Medina e 
Vinicius Penelas
Edição e finalização: Pablo de Moura, Robson Souza e 
Rubem Savaget
Assistente de edição: Deborah Demétrio
Estagiária: Isis Medalla
Reportagem: Pablo de Moura, Paulo Henrique Rodrigues e 
Fátima Medeiros
Abertura e edição de arte: Estúdio de Design Rogério Costa
Figurinista: Dorys Hansen
Assistente de produção: Rosa Freitas
Produção executiva: Elza Kawakami
Direção geral: Claudio Savaget
Produtora realizadora: Raiz Savaget Comunicação

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Rosi Escobar
Produtores assistentes: Renata Gazé 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

como araucárias e ervateiras, de onde 
extraem o pinhão e a erva mate. Globo 
Ecologia mostra três faxinais que con-
vivem com a perda constante do terri-
tório. Mesmo assim, sua cultura ainda 
se mantém forte e preservada. 

A INTERAÇÃO FLORESTA-CLIMA
no ar em 15 de novembro
O Globo Ecologia mostra o funcio-
namento do maior programa de co-
operação científica internacional, o 
LBA, e as pesquisas que investigam 
a importância da Floresta Amazônica 
para a regulação do clima do plane-
ta. O programa revela como aconte-
cem as trocas de energia, gases e 
umidade entre a mata e a atmosfera, 
que levam à formação de nuvens de 
chuva e transportam umidade até o 
sul do continente.

A DINâMICA DO CARBONO NA AMA-
zôNIA - no ar em 22 de novembro
A Floresta Amazônica é um grande re-
servatório de carbono? Pesquisas rea-
lizadas pelo INPA, o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, indicam 
que sim. Estudos realizados no solo e 
na vegetação mostram que a floresta 
tem uma enorme capacidade de ar-
mazenar carbono. A informação foi um 
grande avanço nas pesquisas feitas 
pelo LBA - Programa de Grande Esca-
la Atmosfera-Biosfera da Amazônia.

BIODIVERSIDADE DA FLORESTA
no ar em 29 de novembro
O Globo Ecologia mostra o 
funcionamento do Pro-
grama de Pesquisa em 
Biodiversidade na 
Amazônia e como os 
cientistas investi-
gam a vida na flo-
resta. As relações 
das espécies entre 
si e com o ambien-
te. Os efeitos das 
mudanças nesses 
ecossistemas e des-
cobertas curiosas, 

como a planta que hospeda um for-
migueiro e os girinos que se movi-
mentam em forma de cardume.

COBERTURA E USO DA TERRA
no ar em 6 de dezembro
Os diferentes usos e a cobertura da 
terra. A recuperação de áreas de flo-
resta degradadas que se tornam pro-
dutivas com a introdução de sistemas 
de cultivo como o enriquecimento de 
capoeiras e os arranjos agroflores-
tais. O Globo Ecologia mostra a região 
Amazônica e revela que é possível 
reduzir o desmatamento da floresta 
utilizando métodos sustentáveis de 
tratamento da terra.

PROJETO BARCA
no ar em 13 de dezembro
O programa acompanha o trabalho 
do físico Paulo Artaxo, na Amazônia. 
Ele pesquisa a química da atmosfera 
com um avião que coleta amostras 
de ar. Os estudos já revelaram os 
mecanismos de formação de chuvas 
na região e como as queimadas in-
terferem de forma drástica nesse ci-
clo natural. A pesquisa também mos-
tra como as partículas viajam pelo 
planeta, a partir do momento em que 
entram na atmosfera global.
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O Canal Futura está sempre presente em congressos, sim-
pósios e feiras no Brasil e no exterior. A intenção é levar a 
experiência do canal e trocar conhecimentos com novos 
agentes. Confira onde marcamos presença em 2008!

FEVEREIRO
- Conferência Mundial sobre Desenvolvimento de Cidades - Porto Ale-
gre-RS : “A experiência do Canal Futura”, por Marisa Vassimon

MARÇO
- Mesa-redonda sobre TV e novas mídias - UniverCidade - Rio de 
Janeiro-RJ: “Modelo de distribuição de conteúdo através da internet - 
Futuratec”, por Débora Garcia
- Aula inaugural para alunos de Comunicação Social da Faculdade Vei-
ga de Almeida - Rio de Janeiro-RJ: “A trajetória do Canal Futura”, por 
Débora Garcia

AbRIL/MAIO
- Representação brasileira no Sustainable Development and Environ-
mental Protection Program, promovido pelo Departamento de Estado 
dos EUA, visitando instituições científicas e ONGs ambientais em mais 
de dez cidades nos estados de Washington DC, Colorado, Texas e Fló-
rida nos EUA, por Leonardo Menezes

JUNhO
- Palestra sobre técnicas de Pitching e Formatação de Projetos - IETV 
(Instituto de Estudos da Televisão) - Rio de Janeiro-RJ: “Canal Futura: 
modelo terceirizado de produção e seleção externa de projetos”, por 
Débora Garcia

JULhO
- Programa de Capacitação em TV e Novas Mídias - IETV (Instituto de 
Estudos da Televisão) - Belém-PA: “A trajetória do Canal Futura”, por 
Larissa Machado

AGOSTO
- Seminário Integrador - Passo Fundo-RS: “A experiência do Canal Fu-
tura”, por Cleuza Ramos e zilda Piovesan

SETEMbRO
- II Fórum Gaúcho de Pontos de Cultura e Curso de Capacitação - Ca-
xias do Sul-RS: “Canal Futura e mobilização”, por Cleuza Ramos
- Semana de Comunicação da Universidade do Oeste de Santa Catari-
na - Joaçaba-SC: “Canal Futura e seu modelo de produção televisiva”, 
por Leonardo Menezes

OUTUbRO
- Workshop de formatação de projeto Going Professional - RAI (Ra-
diotelevisione Italiana) Roma/Itália: “Canal Futura: communication for 
social change”, por Débora Garcia
- Workshop Green Day - zDF (Second German Television) - Mainz/Alema-
nha: “Canal Futura: communication for social change”, por Débora Garcia
- VI Simpósio Brasileiro de Educomunicação - SESC Vila Mariana - São 
Paulo-SP: “Meio ambiente na Produção midiática”, por Débora Garcia
- VI Simpósio Brasileiro de Educomunicação - SESC Vila Mariana - São Paulo-
SP: “Canal Futura: projeto social de comunicação”, por Marisa Vassimon
- 6º Simpósio Brasileiro de Educomunicação, em São Paulo-SP: “Pro-
gramas de TV e meio ambiente”, por Leonardo Menezes

NOVEMbRO
- I Colóquio Mediações e Usos de Saberes e da Informação: um diálo-
go França-Brasil (Rede MUSSI - Rede Franco-Brasileira de Pesquisa-
dores em mediações e usos sociais de saberes e informação): “Maleta 
Futura: uma experiência de articulação, mediação e usos sociais da 
informação”, por Nina Ulup Marini
- Conferência Imigrações Recentes: panorama de uma sociedade em cons-
trução - Museu Histórico Nacional - Rio de Janeiro-RJ, por Débora Garcia
- Palestra de abertura do Prêmio British Council De Olho no Clima - Au-
ditório British Council - Rio de Janeiro-RJ: “Canal Futura, novas mídias 
e ecologia”, por Débora Garcia
- Sétimo Festival Santa Maria Vídeo e Cinema - Santa Maria-RS: “Ofi-
cina sobre elaboração de projetos para TV”, por João Alegria
- Sétimo Festival Santa Maria Vídeo e Cinema - Santa Maria-RS: “Cul-
tura audiovisual, cidadania e transformação social”, por João Alegria
- III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes - Rio de Janeiro-RJ: “Oficina de produção de 
vídeo”, por Tatiana Azevedo, Daniela Guedes e Carol Misoreli 
- I Colóquio Mediações e Usos de Saberes e da Informação: um Diálo-
go França-Brasil - Rio de Janeiro-RJ: “Maleta Futura: uma experiência 
de articulação, mediação e usos sociais da informação”, por Nina UIup 
e Ana Paula Brandão
- Palestra para o Curso de Comunicação Social da Universidade Fede-
ral do Maranhão - UFMA: “Futura: comunicação para transformação 
social”, por Ana Lúcia Gomes
- Palestra UEPB - Palestra para o Curso de Comunicação Social da Uni-
versidade Estadual de Campina Grande - UEPB: “Futura: comunicação 
para transformação social”, por Ana Lucia Gomes
- I Fórum de Imigração do Estado do Rio de Janeiro, Eco/UFRJ, Rio de 
Janeiro-RJ: “Fluxos migratórios e produção de TV”, por Renata Couto
- TEIA 2008, direitos humanos: iguais na diferença - Brasília-DF: “Ca-
nal Futura e mobilização comunitária”, por Carol Misoreli
- Fórum de Humanização da Saúde - São Paulo-SP: “Canal Futura e 
mobilização comunitária”, por Silvia Helena Sá

O FUTURA EM CONGRESSOS, SIMPóSIOS E FEIRAS   

GLObO UNIvERSIDADE

GLObO RURAL

Programa jornalístico semanal com ênfase na arte, cultura, história, meio ambien-
te e informações de utilidade para quem vive no campo ou na cidade. Em 2008 
foram exibidos 51 episódios

TEMAS: agricultura; atualidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 7 de janeiro
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

TIMóTEO GREFF é um jovem 
protagonista do Grupo Trilha 
Cidadã, de São Leopoldo-RS.

O Grupo do Trilha Cidadã é 
parceiro do Futura no projeto 

Maleta Democracia.

O Globo Universidade é um programa 
sobre o meio acadêmico, que mostra 
o que há de melhor e de inovador nas 
universidades do Brasil e do exterior. 
Ensino, pesquisas e projetos científi-
cos são pautas de matérias e entrevis-
tas, nesta série de 33 episódios exibi-
dos em 2008.

TEMA: atualidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 16 de abril
DURAÇÃO: 30 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
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2008: O ANO TEMÁTICO  
ANA LÚCIA GOMES|GERENTE ADJUNTA DO CANAL FUTURA
CRISTIANA bITTENCOURT|COORDENADORA DE PROGRAMAçãO DO CANAL FUTURA

Foi o ano dos anos: 200 anos da chegada da Família Real ao 
Brasil, 100 anos de imigração japonesa e de morte de Ma-
chado de Assis, 40 anos de 1968, do AI-5, de morte de Martin 
Luther King, 20 anos da Constituição e de morte de Chico 
Mendes, sem falar que foi ano de Olimpíadas e de Eleições. 
E por tantas razões foi o ano em que o Futura se dedicou a 
falar de democracia. Assuntos que mereciam destaque na 
nossa programação. Mas como tratar disso de forma dinâ-
mica, pensando sempre numa conexão com nossos teles-
pectadores? Criatividade e ousadia não faltaram.

O Futura começou com um projeto ambicioso: transformar 
uma história em quadrinhos em programa de TV. Dom João 
no Brasil foi uma série de 12 programetes baseados no li-
vro em quadrinhos Dom João Carioca, da historiadora Lilia 
Schwarcz e do ilustrador Spacca. Com uma pesquisa de 
ponta, os autores conseguiram condensar os acontecimen-
tos mais importantes do período joanino de forma divertida. 
E a série não ficou atrás. Assumindo uma linguagem HQ na 
TV, a equipe de videografismo usou e abusou de recursos 
gráficos e criou um formato inovador que, aliado a sonoriza-
ção, dublagem, trilha sonora e muita disposição, deu vida à 
história. A série se estendeu por cinco meses e ao final foi 
produzido um making of. E para coroar o projeto, o Futura 
lançou uma promoção que presenteava nossos telespecta-
dores com o livro e o DVD. Os professores ficaram entusias-
mados. Adoraram, elogiaram e encheram a caixa da nossa 
Central de Atendimento com pedidos de cópias. 

Do Brasil para a Terra do sol nascente, o centenário da 
imigração japonesa no país teve seu destaque. Foi a Se-
mana Japão, com programas, peças de intervalo, docu-
mentário e filme inéditos. Uma ação que envolveu desde 
Aquisições, passando por Interfade e chegando na Uni-

versidade Parceira mais identificada com os japoneses, que 
produziu a série de inters Brasil-Japão. Aliás, foi pensando 
na comida japonesa que Domênica, ex-redatora do Futura, 
teve a ideia de gravar a chamada com um descendente de 
japonês. Enquanto ele ensinava a preparar um sushi, o car-

dápio de programas era apresentado para 
o telespectador se deliciar! E como ja-

ponês adora tirar uma foto... foi cria-
da a Promoção Japão. Um japonês 
paulista muito simpático contava 
a vinda da sua família ao Brasil 
enquanto incentivava o telespec-

tador a fazer o mesmo, ilustrando com fotografias. O autor da 
história mais criativa ganhava uma máquina fotográfica digi-
tal. Recebemos cada foto e cada história que foi difícil não se 
emocionar! A vencedora foi uma nipo-baiana de Ilhéus que 
contou a saga de sua família de forma bem bacana.

Do Japão para a China, era a hora de abordar os jogos olím-
picos de Pequim, a volta das Olimpíadas ao Oriente. Produ-
zimos a série Conhecendo a China. Aquisições comprou De 
Olho em Pequim, filme, documentário inédito, mas a vontade 
olímpica era ainda maior. O Futura fechou uma parceria com 
o Comitê Olímpico Brasileiro e foram feitas oito peças Quizz 
Olímpico que contavam sobre a origem e curiosidades de 
esportes menos conhecidos. Editamos também sete clipes 
com outras modalidades ainda menos badaladas. Dessa 
parceria fomos presenteados também com o documentário 
Mulheres que Brilham, com depoimentos raros e emocio-
nantes de Hortência, Martha e Fernanda Venturini, entre 
outras grandes estrelas do esporte nacional. Mas o projeto 
campeão foi Esporte e Democracia, uma série de dez peças 
de 30 segundos feitas em animação por Axel Sande, trilha 
de Fernando Moura, roteiro de Silvia Vieira e narração do 
Tande do vôlei. Falou-se da inclusão da mulher no espor-
te, da garra e determinação dos atletas, do esporte na for-
mação de uma nação e de como muitas vezes a política se 
mistura na arena esportiva. Temas aparentemente difíceis 
de juntar, mas no final deu certo, porque na “democracia, o 
jogo é para todos !”.

Das Olimpíadas passou-se para as eleições. 
Acorda pra Votar. Esse foi o nome da cam-
panha que envolveu a exibição de um clipe 
e a produção de várias pequenas peças ex-
plicativas sobre título de eleitor, voto nulo, em 
branco, secreto, qual o papel dos prefeitos e 
vereadores. Exibimos também a série do Cine Co-
nhecimento especial com filmes que abordavam o assunto 
com direito a especialistas introduzindo o tema. O jornalis-
mo também produziu muito. Foram debates, programas es-
peciais sobre o ano de 1968, AI-5, Constituição, Juventude 
e Participação Política. E tivemos a série de interprogramas 
Cidadania e Democracia, que chamava o público para re-
fletir sobre o seu papel: Você Pode, Você Faz? E o pessoal 
da programação sempre pensando de que forma chamar a 
atenção desse mesmo público para os nossos programas. 
Foram pensadas duas campanhas bem-humoradas, uma 

MADEIRA: AS ÁGUAS DA CONTROvéRSIA    
Publicado originalmente em www.futura.org.br

JORNAL FUTURA

CARMEM é professora da 
Faculdade Cenecista de 

Osório-RS e está escrevendo 
seu Trabalho de Conclusão 
de Curso do mestrado que 
cursa na Unisinos sobre 

a atuação do Grupo Trilha 
Cidadã.

O Grupo Trilha Cidadã 
produz material audiovi-

sual para registro de suas 
atuações.

Programa jornalístico que busca re-
portar projetos e ações voltados para 
questões sociais, que levem à reflexão 
sobre os problemas do nosso dia-a-dia 
e suas possíveis soluções. A pauta, 
sobre a qual se debruça diariamente a 
equipe do Jornal Futura, trata de temas 
que estão diretamente ligados à cultu-
ra brasileira, à cidadania, à qualidade 
de vida e à justiça social. Estrutura do 
nosso ensino, ações para a preserva-
ção do meio ambiente com sustenta-
bilidade, mercado de trabalho face ao 
desenvolvimento do país, diversidade 
étnica e direitos humanos são parte da 
linha editorial do Jornal Futura. 

Em 2008, séries especiais permitiram 
aprofundar ainda mais questões de 
alta relevância para a sociedade brasi-
leira: Ensino Médio, Cem Anos de Inte-
gração Japonesa, Prejuízos Causados 
pelo Trânsito, Moedas Sociais, Feiras 
Populares, Rotas do Desenvolvimento, 
Os Pilares da Democracia, Exploração 
Sexual da Criança e do Adolescente, 
Rio Madeira, Avanço do Mar, Mulhe-
res, Vida de Professor, Empreendedo-
rismo, Futebol - Paixão Nacional, Atle-
tas Olímpicos, Intolerância Religiosa 
e, ainda, Machado - Cem Anos. Edição 
diária, de segunda a sexta. No ar, ao 
vivo, às 12h, com reprise às 17h.

TEMA: atualidades
PÚbLICO-ALVO: 
público em geral
ESTREIA: 1997
DURAÇÃO: 30 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: CNN, TV Globo, TV Câmara, 
Opas, TV Soico (Moçambique), TV Brasil 
- Canal Integración (América Latina) e as 
TVs Universitárias: FURB TV, TV Cefet, TV 
Lúmen, TV Pitágoras, TV Serra Azul, TV 
UESC, TV UFAM, TV UFOP, TV UFPB, TV 
UNAERP, TV Unama, TV Unifor, TV UNISC, 
TV Unisinos, TV Univali, TV Univap, UPF TV, 
Bayer Schering Pharma.

FIChA TéCNICA
Apresentadores: Lísia Palombini, José 
Brito Cunha, Dani Moura, Carmem Camar-
go, Amanda Pinheiro e Renata Affonso. 
Editora-chefe: Ana Lagôa
Produção: Janaína Paixão e André Libonati
Edição executiva: Marcílio Brandão
Editor e plataforma web: Adriana Levis
Produção de jornalismo: Luciana Ribei-
ro (RJ) e Juliana Ferreira (SP)
Repórteres: Adriana Levis, Carmem 
Camargo, Cristiano Reckziegel (SP), Dani 

Moura e José Brito Cunha. 
Repórteres cinematográficos: 
Carlos Felix e Nelson Santos.
Supervisão de conteúdo: 
Débora Garcia, Leonardo Machado, 
Renata Couto.
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O rio Madeira banha os estados de Rondônia e Amazonas e 
abriga o projeto do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, 
composto por duas usinas de grande porte, Jirau e Santo 
Antônio, ambas em processo de licitação. 

O local foi cenário de uma série de reportagens especiais 
no Jornal Futura no mês de junho, através dos relatos do jor-
nalista José Brito Cunha, que visitou a região para revelar o 
olhar do povo local sobre a construção das usinas. 

O programa Sala de Notícias produziu uma série que investiga 
o rio Madeira, resultado da parceria entre os departamentos de 
Jornalismo e Mobilização Comunitária do Canal Futura. 

As reportagens trazem depoimentos de pescadores, co-
merciantes, professores, índios, seringueiros, populações 
que dependem direta e indiretamente do rio Madeira para 
sobreviver, além de especialistas em energia e desenvol-
vimento sustentável. 
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bALANçO DE PROGRAMAçãO

Dia das Mães
Mundo.doc - Parteiras da Amazônia
01 vinheta Dia das Mães

120 Anos da Abolição da Escravatura
Documentário Família Alcântara
01 vinheta 120 anos da Abolição

Semana do Meio Ambiente
Série de 05 documentários Amazônia - Uma Nova Cartografia 
(Parceria: Vale do Rio Doce)
Doc. China - Desertos em Fúria
Mundo.doc - Brigada Natureza
20 interprogramas Cenas Amazônicas
04 interprogramas Hã?!
10 interprogramas Tira e Põe
01 vinheta Dia Mundial do Meio Ambiente
01 vinheta Semana Meio Ambiente

200 Anos da Criação do Jardim botânico - RJ
Especial Um Pé de Quê?

100 Anos da Imigração Japonesa
Estreia Afinando a Língua com episódio Haicai
Doc. Nipo Brasil
Doc. de Bairros - Liberdade, Liberdade
Cine Conhecimento Especial Japão (exibição do filme Dolls)
10 interprogramas Haicais do Brasil
05 interprogramas Que Beleza! - Japão
06 interprogramas Brasil-Japão (TV UNAERP)
01 vinheta Semana Especial Japão
07 agendas relacionadas à cultura oriental.

Festa Junina
01 vinheta Festa no Arraial
05 peças da série Brasil dos Arraiais
Olimpíadas
Estreia da série de 06 episódios Paixão Olímpica
10 vinhetas Esporte e Democracia
08 interprogramas Entre no Jogo
08 clipes de esportes olímpicos
01 peça da série Conhecendo a China

Eleições
04 clipes da campanha Acorde para Votar
12 interprogramas da campanha Acorde para Votar

Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência
(programação especial em parceria com a Bayer Schering Pharma)
Cine Especial Meninas
03 campanhas Prevenção à Gravidez
100 Anos Machado de Assis
Doc. Noite de Almirante (parceria: Globo e PUC)
Curta Missa do Galo
01 interprograma Nomes do Brasil - Machado de Assis

Dia das Crianças
Cine Especial Príncipes e Princesas
Estréia da nova temporada Mundo da Leitura
01 vinheta Dia das Crianças

Dia do Professor
Estreia da série Escolas Africanas
Estreia da série Ser ou Não Ser?
01 vinheta

Dia Nacional da Consciência Negra
01 vinheta Dia Nacional da Consciência Negra
01 filler Dia da Consciência Negra

Dia Mundial de Luta contra a Aids
Doc. Xpress 2008 da MTV
Doc. Positivo
Doc. De Mãe pra Filho
Doc. Simon e Eu

Programação Especial de Fim de Ano
Sítio do Picapau Amarelo Especial de Natal
Cine Especial Bécassine, a Babá dos Sonhos
Cine Especial A Ilha do Terrível Rapaterra
Documentário Cartola - Música para os Olhos + Umas Palavras 

Especial com os realizadores do filme
Especial Teresa Cristina e Grupo Semente
Especial Pitty
Brasil, Japão, Vidas & Formas
01 interprograma Nomes do Brasil - Monteiro Lobato
05 interprogramas E por Falar em Natal
10 peças da campanha de fim de ano É Só Começar

Outros projetos
Exibição de 10 entrevistas do projeto Por que Democracia?
Exibição de 06 curtas do projeto Por que Democracia?
Exibição de 04 filmes do Cine Conhecimento com o tema 
democracia
Mundo.doc Especial Tibet - série: Um Ano no Tibet
Exibição do documentário Fidel Castro
04 peças da série Se Liga
01 chamada Semana do Empreendedorismo
01 filler Calamidade Santa Catarina

Outras vinhetas
01 vinheta Pitching Futura 2006
01 cartela Pitching Futura 2005 para exibição antes de O Bom 
Jeitinho Brasileiro
01 campanha Pitching Futura 2008
01 término Horário de Verão
01 vinheta Dia Mundial da Água
01 vinheta Dia Mundial da Saúde
01 vinheta Dia do índio
01 vinheta Dia do Descobrimento do Brasil
01 vinheta Férias
01 vinheta Dia Internacional da Animação
01 vinheta Dia da Independência do Brasil
01 vinheta Horário de Verão
01 vinheta Dia do Médico
01 vinheta Ao Ponto CNI / SENAI
01 vinheta Faça e Aconteça

Total de chamadas: 3.420
Total de agendas de rede: 119
Total de campanhas: 197

Promoção
Promoção Teca na TV
Promoção Japão
Promoção Dom João

Produções para o Canal 18 (São Gonçalo/Niterói-RJ)
49 agendas de programação
13 peças do Minuto da Educação
09 peças do Informe 18
12 peças de Povo Fala
02 chamadas Canal 18 (Mundo da Leitura e Afinando a Língua)
10 programas do Niterói Encontra Niterói

Produções para TV barcas 
Total de 171 peças
Duração total: 4 horas, 7 minutos e 14 segundos

RELAÇÃO DE PRODUÇÕES - NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO

Carnaval
Série de 04 episódios Tantos Carnavais
13 interprogramas Desfilando pela História
02 interprogramas Carnaval 2008 - Canto do Ariano
02 interprogramas Carnaval 2008 - Sérgio Cabral
01 vinheta Carnaval 2008
01 campanha Camisinha
04 agendas Carnaval
01 clip Carnaval 2008

200 anos da Família Real no brasil
Estreia da série de 12 programetes Dom João no Brasil
07 agendas culturais com eventos ligados à Família Real

Dia do Índio
Mundo.doc - Guarani, o Povo da Selva
01 vinheta Dia do índio

horas inéditas
Tempo inédito no ar: total de 1.411 horas e 17 minutos
Tempo de produção Futura: total de 826 horas e 59 minutos

para Um Pé de Quê? e outra para o Passagem Para... Luis 
Nachbin, diretor e apresentador, fantasiado de comandan-
te, piloto, comissário, e o pessoal da programação fazendo 
cara de passageiro numa simulação de voo. Assim, com 
bastante humor, foi a nova temporada do Passagem Para... 
Quem quer ser Regina Casé ? Muita gente. Gravamos no 
nosso estúdio, como se fosse um teste de elenco para subs-
tituir a apresentadora. O diretor, na verdade, era um ator 
que fingia estar estressado porque achava que ninguém era 
capaz de fazer o papel da Regina. Depois de muitos erros e 
risos, a atriz verdadeira adentra no set como se estivesse 
voltando de viagem. Foi muito divertido poder contar com 
ela e com as nossas aprendizes de apresentadoras, que 
roubaram a cena muitas vezes. 

Depois de mais de três mil chamadas, 170 Agendas, qua-
se 200 campanhas, horas intermináveis de planejamento, 
365 grades, mais de 50 relatórios de mídia, o ano estava 
chegando ao fim. E um ano desses não podia terminar de 
qualquer jeito. Era preciso um grand finalle. Foi quando a 
programação se juntou à equipe do Interfade, Conteúdo e 
Produção para um brainstorm sobre as peças de fim de ano. 

Depois de muita conversa, lembramos que todo final de ano, 
todo mundo faz promessa, pede, põe calcinha colorida, e 
na verdade não vê que o poder de mudar está dentro de 
nós. Eureca! “Quando você muda, o mundo se transforma. 
É só começar!” O slogan da campanha se juntou ao forma-
to de animação light painting, desenho com luz. Orçamento 
aprovado, produtora contratada, depoimentos com pessoas 
na rua editados, e a conexão estava feita. Uma animação 
geral! O resultado ficou tão bacana que virou o cartão de 
fim de ano do Canal. 

Realmente, 2008 foi um ano para ficar na história. Além 
de tantas comemorações importantes, tivemos uma crise 
que abalou a economia global, com sérias consequências 
(sem trema depois da assinatura da nova reforma orto-
gráfica), choramos a perda de centenas de catarinenses 
numa tragédia que chocou o país, e com muito otimis-
mo presenciamos a eleição do 
primeiro presidente negro da 
história dos Estados Unidos. 
Que venha 2009, porque a pro-
gramação promete!

TIMóTEO foi um dos selecionados para o 
Geração Futura 13, e irá produzir material 
do projeto MALETA DEMOCRACIA na sua 

cidade. 

Repassará seu aprendizado como apoio 
aos jovens do grupo de CARMEM para a 

mesma tarefa em Osório.
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MASCOTES ExTRATERRESTRES

Mascotes Extraterrestres é uma série de animação sobre um menino de 13 anos, 
Tommy Cadle, que vive com cinco alienígenas. A série se passa na cidade fictícia 
de DeSpray Bay e acompanha a vida agitada de Tommy e os alienígenas do planeta 
Conforma, que caíram em seu farol e lá vivem desde então.

Sinopses por episódio (30 minutos):

O GAROTO COM SEIS PERNAS E O IMPERA-
DOR DO MAL - no ar em 11 de abril
Tommy fica trancado para fora do farol 
e pede aos alienígenas para entrar, mas 
seus amigos acham que ele virou um ca-
ranguejo. Dinko e os alienígenas estão 
convencidos de que o novo vizinho é um 
alienígena do mal que tenta conquistar a 
Terra disfarçado como um garotinho de 
quatro anos.

O IMPRESSIONANTE TOMMY ATôMICO 
E A CRATERA DA MALDIÇÃO
no ar em 18 de abril
Os alienígenas pensam que Tommy tem 
superpoderes e tentam comprovar sua 
tese colocando-o em situações de risco. 
No dia da foto da escola, Tommy tem uma 
enorme espinha vermelha na testa. Os 
alienígenas tentam melhorá-la, mas só 
conseguem deixá-la pior.

O ATAQUE DO GAROTO DE 15 METROS DE 
ALTURA E VEIO DO ARMÁRIO
no ar em 25 de abril
Tommy não é alto o bastante para brincar 
na nova atração no parque de diversões. 
Dinko e os alienígenas ajudam Tommy a fi-
car mais alto, mas ele não para de crescer. 
Tommy coloca os alienígenas para limpar o 
farol, mas eles acreditam que o aspirador 
de pó é um monstro horrível que está ten-
tando destruí-los.

A NOIVA DO GUMPERS E A COISA DO 
CANTO - no ar em 2 de maio
A noiva prometida para Gumpers está vin-
do para a Terra. É hora de transformar o 
alienígena mal-educado e fedorento em 

um novo homem. A amizade de Dinko com 
a caixa de correio do canto é ameaçada 
quando o carteiro vem pegar a correspon-
dência e uma importante carta do Tommy.

EU FUI UM ADOLESCENTE COM BARBA 
E FUGA DA DETENÇÃO X
no ar em 9 de maio
Para aumentar a popularidade de Tommy 
na escola, os alienígenas colocam uma 
barba verde e volumosa nele. Agora, ele 
é popular e todo mundo usa barba verde 
e volumosa. Temendo que a detenção de 
Tommy após a escola seja muito cruel, os 
alienígenas tramam um plano para libertá-
lo da sua “prisão educacional”.

A CAIXA DA MALDIÇÃO E O ATAQUE DE 
UM ROEDOR - no ar em 16 de maio
Quando os alienígenas encontram uma 
caixa trancada, eles têm certeza de que 
ela contém algo muito horrível e maldoso. 
Tommy acha que a caixa é totalmente ino-
fensiva. Graças à vontade de comer queijo, 
Gumpers tem a pior indigestão de sua vida. 
Mas Tommy acha que o farol foi infestado 
por um rato grande e fedorento.

ELES VIERAM DO ESPAÇO EXTERIOR 
E TENTÁCULOS DO TERROR
no ar em 23 de maio
Os pais do Swanky vão chegar a qual-
quer momento para verificar seu pro-
gresso na Terra. Mas a única coisa 
que ele fez até hoje foi se lamentar e 
reclamar. Tommy fica encarregado de 
cuidar do polvo de estimação da turma 
no fim de semana, mas os alienígenas 
acham que o mascote deve ser tão sa-
boroso quanto os outros bichos de es-
timação da turma.

O GRANDE MASSACRE DO FILME E O DIA 
SEM FIM - no ar em 30 de maio
Tommy tenta fazer seu próprio filme sobre a 
história do farol, mas Dinko e os alienígenas 
têm outras ideias sobre como fazer um bom 
filme. Após um dia ruim, Tommy é obrigado a 
revivê-lo várias vezes até transformá-lo em 
um dia bom.

ELE APARECE QUANDO VOCÊ DORME 
E O ATAQUE DO SCRUFFY LOBISOMEM
no ar em 6 de junho
Os alienígenas temem que o espírito do 
Natal seja contagioso, por isso protegem 
o farol para tentar evitar a terrível invasão 
do Papai Noel. Em noites de lua cheia, 
Scruffy pode se 
tornar o Scruffy Lobisomem e destruir a 
Baía DeSpray.

SONS DA MALDIÇÃO E ESCURIDÃO
no ar em 13 de junho
Obrigado a fazer aulas de sanfona, Tommy 
se livra delas fazendo um acordo com 
Swanky, que tem o dom natural para o 
terrível instrumento. Dinko não quer que 
seu melhor amigo Tommy fique mais com 
medo do escuro. Ele desliga as luzes em 
toda a cidade e obriga Tommy a encarar 
seus medos.

ELA QUER O SEU CORAÇÃO E O MONSTRO 
QUE ROUBOU O MEU CORAÇÃO
no ar em 20 de junho
Dinko acredita, por engano, que Tommy vai dar 
seu coração, literalmente, para Gabby e faz de 
tudo para sabotar o relacionamento. Flip se 
apaixona por um pássaro de pelúcia e enche-o 
de fichas do amor. Quando Tommy tenta acabar 
com aquele romance patético, Gabby se enga-
na e pensa que os presentes são para ela.

A NOITE DA BALA DE CANHÃO AMBU-
LANTE E CAIU DA SUA VARANDA 
no ar em 27 de junho
Tommy e os alienígenas ficam presos no 
mundo das celebridades quando uma gran-
de estrela chega à Baía DeSpray. Tommy 
compete com outras crianças para entregar 
o maior número de jornais e ganhar o gran-
de prêmio. Mas as outras crianças não têm 
Dinko e uma nave espacial cheia de aliení-
genas para ajudá-las.

A BAÍA DAS FLORES TRIFÍDIAS E O DOU-
TOR DA MALDIÇÃO - no ar em 4 de julho
Dinko ajuda Tommy a cuidar das flores que sua 
mãe recebeu como prêmio, mas, sem querer, 
transforma-as em monstros insensíveis que 
tentam conquistar a Terra. Tommy tem que ir 
ao médico para tomar a vacina anual contra 
a gripe. Ele não quer ir e os alienígenas ofe-
recem uma alternativa: uma consulta com o 
médico alienígena maluco Doutor Daffodil.

A INVASÃO DO PESSOAL DOS BALõES 
E PEQUENA BOLA-MONSTRO
no ar em 11 de julho
Os alienígenas confundem os balões de hé-
lio com os líderes alienígenas. Quando um 
dos balões estoura acidentalmente, eles 
temem que tenham provocado uma guer-
ra. Há uma festa em Granville e Tommy tem 
que ir, mas Dinko está convencido de que é 
uma armadilha para destruir o garoto.

A TERRA QUE O TAMANHO ESQUECEU 
E O DIA EM QUE A COMIDA FICOU VELHA 
no ar em 18 de julho
Gumpers acredita que há uma pequena ci-
dade dentro de seu pequeno globo de neve, 
por isso precisa impedir qualquer pessoa de 
sacudi-lo. Com Tommy na loja, a geladeira 
fica sem comida. Certo de que fizeram algo 
errado, os alienígenas têm que acalmar o 
monstro na cozinha para que possam sabo-
rear uma deliciosa refeição.

O MAL QUE OS POLEGARES FAzEM E A TV 
DO TERROR - no ar em 25 de julho

Quando um raio atinge o farol 
e troca a personalidade de 

Tommy com a de Swanky, 
Dinko precisa 

usar todo 
o po-

der de sua mente para tentar fazer com 
que o raio caia novamente e reverta o 
efeito. A TV não funciona e a loja de do-
ces está fechada. Os alienígenas ficam 
sem saber o que fazer para preencher 
o seu dia.

O SANGUE MAU DO ALÉM E O DIA PAROU
no ar em 1 de agosto
Danko, primo mau e sósia de Dinko, faz 
uma visita e rouba seu melhor amigo: 
Tommy. Quando Tommy reclama sobre a 
falta de tempo, Dinko e os alienígenas lhe 
dão todo o tempo do mundo. Eles roubam 
todos os relógios da cidade.

HORÓSCOPO DO HORROR E RELAçãO DE 
PAVOR - no ar em 8 de agosto
Ao abrir um biscoito da sorte, Tommy fica 
sabendo que algo ruim lhe acontecerá. 
Dinko e os alienígenas decidem protegê-
lo. Tommy está com soluços e os aliení-
genas só conhecem uma cura: assustar 
o garoto.

MEDO DO PALCO E NOITE DAS PESSOAS-
GATO - no ar em 15 de agosto
Tommy está certo de que não deve par-
ticipar do show de talentos da escola 
porque não tem talento algum. Mas Dinko 
discorda. Os alienígenas adotam um ga-
tinho simpático e fofo, mas o bichinho 
se transforma em um monstro selvagem 
sempre que Tommy sai da sala.

O RETORNO DO TERRÍVEL COMILÃO 
E TRANSPORTE NÃO ESTÁ INCLUSO
no ar em 22 de agosto
Dinko não acredita que o osso do desejo de 
um peru tenha poder para lhe conceder um 
desejo. Então sai a procura de algum outro 
animal que possa fazê-lo. Talvez Tommy já 
seja o vencedor do grande concurso pro-
mocional, mas somente se os alienígenas 
conseguirem comprar presentes suficien-
tes para serem entregues no farol.

O GAROTO QUE SE TORNOU ALGO E SOL-
TANDO OS MONSTROS DA FÚRIA 
no ar em 29 de agosto
Aterrorizado ao descobrir que Tommy pode 
se “tornar algo” quando crescer, Dinko ten-

ta evitar que seu melhor amigo mude. 
Ao se comparar com um cachor-

ro raivoso, Gumpers está con-
vencido de que Tommy vai 
mandá-lo embora. Quando 
o alienígena vê a coleira e a 
guia, ele tem certeza!

A CRIATURA DA BAÍA DESPRAY E O ALIE-
NÍGENA QUE VENDEU O MUNDO 
no ar em 5 de setembro
Existe uma criatura escondida no fundo 
das águas da Baía DeSpray, uma cria-
tura azul e violenta que Tommy e Dinko 
estão determinados a capturar. Quando 
Tommy tem que fazer um trabalho sobre 
um festival de intercâmbio cultural, os 
alienígenas acreditam que a Terra foi 
tomada pelos seus novos soberanos.

CUIDADO COM O TOMADOR DE DECISõES 
E EU VOTEI EM UM ALIENÍGENA 
no ar em 12 de setembro
Gumpers e Swanky contam suas ver-
sões da mesma história para que Dinko 
possa decidir o que realmente aconte-
ceu com o sistema de videogame que 
desapareceu. Enquanto Tommy tenta 
terminar as entregas para a loja de do-
ces Taffy Shoppe, os alienígenas com-
petem para ver quem será escolhido 
como Alienígena do Ano.

UM PIRATA E SEU CÃO E ELES LEVARAM 
O CÉREBRO DO TOMMY
no ar em 19 de setembro
Ignorado por Dinko e pelos outros, Scruffy 
foge do farol de Tommy e é adotado pelo 
Capitão Spangley. Tommy bate a cabeça e 
não se lembra de nada, nem de seu me-
lhor amigo. Dinko está disposto a ensiná-
lo como virar humano novamente.

O GAROTO QUE COMEU MUITO CARAMELO 
E O CARRO ALEGÓRICO MONSTRO 
no ar em 26 de setembro
Tommy e os alienígenas trabalham meio 
expediente na Loja de Doces do Capitão 
Spangley e descobrem o segredo do 
Bloco de Caramelo. Tommy está preso 
a uma corda para ajudar Melba a cons-
truir um carro alegórico para o desfile 
anual. Dinko teme que, quando o carro 
alegórico fique pronto, ele leve Tommy 
embora para sempre.

O DIA EM QUE O TEMPO ACABOU E O DIA 
DO JULGAMENTO
no ar em 3 de outubro
Os alienígenas acreditam que o dia 31 
de dezembro não seja apenas o último 
dia do ano, mas sim o último dia de to-
dos os tempos. Swanky é escolhido pelo 
imperador Breet para ser o embaixador 
em um mundo alienígena. Infelizmente, 
isso significa deixar a Terra e seus ami-
gos para trás.

TEMA: universo infantil 
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PRêMIOS: indicado para o DayTime 
Emmy 2006 - Outstanding Performer in 
an Animated Program: Jess Harnell
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Baseado no conto homônimo de Ma-
chado de Assis, a adaptação é ambien-
tada na década de 1950. Nogueira, um 
jovem estudante vindo do interior, aluga 
um quarto na casa de uma pequena fa-
mília. Convive diariamente com Concei-
ção, uma moça simples que é constan-
temente traída pelo marido. Na noite de 
Natal Nogueira espera ansioso a Missa 
do Galo. Conceição surge e se inicia um 
interessante jogo de sedução.

O programa é uma série piloto, com 
blocos de entrevistas individu-

ais e intercaladas com as 
principais atletas e ex-

atletas, focando a visão 
feminina, o lado espor-
tivo e a história da vida 
dessas guerreiras do 
esporte brasileiro com 
os temas

TEMA: vídeos e documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 28 de setembro
DURAÇÃO: 10 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

ELENCO: Arlindo Lopes, Rita Elmõr e 
Betina Viany

FIChA TéCNICA 
Direção e roteiro: 
Leonardo Gouvea
Assistente de dire-
ção: Renata Lima
Produção executiva: 
Marcelo Taranto
Produção: Curso de Cinema Puc - Rio 
e Leonardo Gouvea 

TEMA: personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 18 de outubro
DURAÇÃO: 52 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Jorge Mansur
Produtora realizadora: Multipress 
Comunicação
Distribuição: Comitê Olímpico Brasileiro

MISSA DO GALO

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, con-
tadores de histórias, poesias, dicas 
de CDs, filmes, livros, histórias em 
quadrinhos, contos, lendas, brinca-
deiras com palavras (trava-língua) e 
reportagens que trazem informação 
e cultura sem esquecer da diversão. 
O programa é produzido pela Uni-
versidade de Passo Fundo, por uma 
equipe interdisciplinar que envolve 
os cursos de Letras, Artes e Comuni-
cação, Educação, Ciências Exatas, o 
setor de design e a UPFTV, canal de 
televisão parceiro do Futura.

TEMAS: leitura, literatura e lingua-
gem, universo infantil
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2005
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Universidade de Passo 
Fundo e UPFTV

ELENCO: 
Natália Bohrer é jornalista, formada 
na Universidade de Passo Fundo. O 
trabalho como apresentadora do Mun-
do da Leitura é sua primeira experiên-
cia na TV.
Giancarlo Camargo é ator do Vira-
mundos, 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 Matemá-
tica 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:
CONTAçãO DE HISTÓRIAS
O quadro apresenta histórias da litera-
tura infanto-juvenil, contadas através 
de diferentes técnicas como teatro 
de animação, teatro de imagens, tea-
tro de sombras e elementos cênicos, 
como forma de representação. 

OFICINA
Permite que a criança desenvolva ativida-
des lúdicas através da produção criativa 
de elementos e objetos. A experiência 
proporciona o desenvolvimento de habili-
dades nas áreas das artes plásticas, ciên-
cias, música, teatro e informática.
 
JOGO MUNDO DA LEITURA
Consiste num jogo de conhecimento 
sobre obras, autores ou filmes, dis-
putado entre duas equipes de alunos, 
na faixa etária dos 10 aos 11 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 opor-
tunidade 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 terre-
motos, 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 perso-
nagem 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.

FIChA TéCNICA
Direção: Andrew Young
Roteiro: Japhet Asher, Dan Danko, Steven Darancette, 
Scott Gray, Jen Klein, Ken Pntac, Michael Rabb, Ralph Soll, 
Xandy Sussan e Dan zettel
Produção: Peter Anderson, Nicolas Atlan, Sadaf Cohen 
Muncy, Christophe di Sabatino, Josh Fisher, Jeff Muncy, Bill 
Schultz, Cary Silver, Liz Young e Mike Young
Som: Robert Hargreaves, Curtis S. D. MacDonald e Phillip Murphy
Efeitos visuais: Das Chinmay e Kalai Selvan
Animação: Greg Levitan, Sarath Madhavan e Vidya Raman
Produtora realizadora: Mike Young Productions, Antefilms 
Production, John Doze Studios e Crest Communications
Distribuição: Taffy Entertainement

MULhERES qUE bRILhAM
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Sinopses por episódio (dois especiais 
de 60 minutos + 24 programas de 30 
minutos):

UM ANO-NOVO DANADO DE BOM
no ar em 16 de abril
Gali-Leu tenta escrever um livro. Bor-
ralheira está curiosa, mas parece que o 
nosso gato leitor não consegue escre-
ver sequer uma página sem amassar e 
jogar no lixo. Enquanto isso, Ratazana 
presta depoimento na Polícia Federal. 
O que será que Ratazana anda apron-
tando? Confira ainda a história Um 
Ano-Novo Danado de Bom, além de se 
divertir fazendo um sapato de lata no 
quadro Oficina.

SE EU FOSSE AQUILO
no ar em 23 de abril
Nosso gato leitor ainda não fez grandes 
progressos com o livro que está tentan-
do escrever. Enquanto isso, a Polícia Fe-
deral continua investigando a Ratazana. 
Será que a polícia encontrará provas 
para prender Ratazana? Viaje com a 
trupe do Viramundos e divirta-se com a 
história Se Eu Fosse Aquilo.

A VELHINHA INTELIGENTE
no ar em 30 de abril
Borralheira vai até a academia para 

malhar e quando volta para casa en-
contra Gali-Leu, que ainda está ten-
tando escrever seu livro, mas sem su-
cesso. Ratazana é intimada a depor e 
tem seu computador e arquivos apre-
endidos pela polícia. Será que Rataza-
na vai conseguir escapar desta vez? 
Descubra no Mundo da Leitura, além 
de se divertir com a história A Velhinha 
Inteligente e aprender a fazer o curio-
so bilboquê.

A MOÇA QUE QUERIA COMER NO LES-
TE E DORMIR NO OESTE
no ar em 7 de maio
Ratazana está em frente ao prédio 
onde prestou depoimento para a Po-
lícia Federal. Na saída, um menino 
distribui panfletos de um marketeiro. 
Será que Ratazana tentará melhorar 
sua imagem pública? Na contação de 
histórias, A Moça que Queria Comer 
no Leste e Dormir no Oeste. Aprenda 
também a fazer um jogo de boliche 
no quadro Oficina.

A ANDORINHA E A SERPENTE
no ar em 14 de maio
Borralheira está preocupada com o li-
vro que Gali-Leu está escrevendo, pois 
ele está muito exigente com a obra. 
Ratazana vai à procura do marketei-
ro, que se chama Omar Keteiro. Na 
contação, a história A Andorinha e a 
Serpente, e aprenda sobre a gagueira 
infantil no quadro Fique Esperto.

A RÃ QUE QUERIA SER GORDA COMO 
O BOI - no ar em 21 de maio
Gali-Leu vai até uma nutricionista 
para averiguar seu peso. Enquanto 
isso, Ratazana, acompanhada de 
Omar Keteiro, ganha um banho de 
loja com direito a cabeleireiro e rou-
pas chiques. Será que esta transfor-
mação vai colar? Confira a história A 
rã que queria ser gorda como o boi, 
além de aprender sobre a obesidade 
infantil no quadro Fique Esperto.

SAPO COM MEDO D’ÁGUA
no ar em 28 de maio
Gali-Leu, Natália e Borralheira fa-
zem uma caminhada pelo campus da 

universidade. Gali-Leu, que está um 
pouco fora de forma, fica para trás e 
quase desmaia de cansaço. Enquan-
to nossos gatinhos se exercitam, 
Ratazana está em uma sessão de 
fotos. Para provar que está regene-
rada, tira fotos com crianças pobres. 
Na contação de histórias é a vez do 
Sapo com Medo d’Água, e no quadro 
Oficina as crianças aprendem a fazer 
um brinquedo com som de galinha.

UM PAPAI SOB MEDIDA
no ar em 4 de junho
Borralheira tenta convencer Gali-
Leu a ter um filho com ela. Já Rata-
zana vira capa de jornais com suas 
supostas ações sociais. Confira a 
história Um Papai sob Medida, além 
de aprender sobre o movimento Hip-
Hop no quadro Fique Esperto.

CALEIDOSCÓPIO - no ar em 11 de junho
Omar Keteiro e Reco-Reco visitam o 
Mundo da Leitura para fazer um con-
vite a Gali-Leu e Borralheira: um café-
da-manha de negócios com Ratazana. 
Mas Borralheira não gosta nem um 
pouco da ideia. No quadro Contação 
de Histórias, ouça Caleidoscópio e 
descubra como as cores se formam 
no quadro Fique Esperto.
 
MONSTRO, NÃO ME COMA
no ar em 18 de junho
Gali-leu e Borralheira estão pensando 
se aceitam o convite feito por Rataza-
na para um café-da-manhã de negó-
cios. Será que os gatinhos vão aceitar 
o convite? As crianças conferem ain-
da a história Monstro, Não Me Coma, 
além de aprenderem brincando a fazer 
um cachimbo maluco.

DEDINHOS DESBOCADOS
no ar em 25 de junho
Gali-Leu e Borralheira aceitam o con-
vite de Ratazana, mas Borralheira fica 
desconfiada das reais intenções da 
anfitriã. O que será que essa rata está 
tramando? Descubra isso e divirta-se 
com a história Dedinhos Desbocados, 
além de aprender a fazer um unicórdio 
no quadro Oficina.

A CUMBUCA DE OURO E OS MARIM-
BONDOS - no ar em 2 de julho
Gali-Leu e Borralheira vão para o ca-
fé-da-manhã de negócios organizado 
por Ratazana. Será que essa rata vai 
conseguir enganar os gatinhos? Na 
contação, a história A Cumbuca de 
Ouro e os Marimbondos. No quadro 
Fique Esperto, aprenda mais sobre a 
história do cinema.

ESPECIAL A TURMA DO GALI-LEU 4
no ar em 9 de julho
Nesse programa especial, reveja a 
saga dos gatinhos e confira o final 
dessa fantástica história. Será que Ra-
tazana vai conseguir a assinatura do 
Gali-Leu no contrato que o Omar Ke-
teiro redigiu? 

OS TRÊS CABRITINHOS
no ar em 15 de outubro
Reco-Reco visita Gali-Leu no Mundo 
da Leitura, mas fica com medo da rea-
ção de Borralheira. Enquanto isso, na 
toca dos ratos, Ratazana se queixa da 
falta de dinheiro e tem uma ideia: se 
tornar uma cartomante. Na contação, 
ouça a história Os Três Cabritinhos.

O SAPATEIRO E OS ANõEzINHOS
no ar em 22 de outubro
Gali-Leu e Borralheira conversam em 
seu quarto sobre o livro que o gato es-
creveu para a amada. Enquanto isso, 
Ratazana prepara Reco-Reco para 
fazer propaganda da cartomante vir-
tual Cassandra, como rato-sanduíche. 
Confira ainda a história O Sapateiro e 
os Anõezinhos e fique sabendo mais 

sobre Ginástica Olím-
pica no quadro Fi-

que Esperto.

OS TRÊS DESEJOS
no ar em 29 de outubro
Reco-Reco distribui os panfletos de 
Cassandra, a cartomante virtual, a 
serviço de Ratazana. Enquanto isso, 
ela festeja o sucesso do seu site. Já 
Borralheira apronta a mala de Gali-
Leu, que vai viajar até a capital a fim 
de encontrar uma editora que publique 
seu livro de poesias. Ouça também a 
história Os Três Desejos e confira 
como se faz um barquinho de garrafa 
pet no quadro Oficina.

O CAMUNDONGO DA CIDADE E O DO 
CAMPO - no ar em 5 de novembro
Reco-Reco conta a Ratazana que Gali-
leu viajou para a capital e ela fica in-
teressada. Ratazana mente que não 
conseguiu fazer o mapa astral que Reco-
Reco havia pedido e Borralheira sente 
falta de seu amado. Confira a história O 
Camundongo da Cidade e o do Campo.

A PRINCESA E O GRÃO DE ERVILHA
 no ar em 12 de novembro
Gali-Leu chega de viagem e conta as 
novidades sobre a publicação do seu 
livro a Borralheira. Será que alguma 
editora publicará o livro de poesias do 
Gali-Leu? Confira a história A Princesa 
e o Grão de Ervilha e descubra como se 
faz um chincalho no quadro Oficina. 

OS PASSARINHOS DA FIGUEIRA
no ar em 19 de novembro
Gali-Leu e Borralheira passeiam e 
conversam pelo campus. Enquan-
to isso, na toca dos ratos, Ratazana 
responde mensagens dos clientes de 
Cassandra, e Reco-Reco reclama que 
está cansado de tanto trabalho e nada 
de pagamento. Ouça também a histó-
ria Os Passarinhos da Figueira.

COMO A CARPA APOSTOU UMA 
CORRIDA COM A RAPOSA

no ar em 26 de novembro
Natália chega ao Mundo da 
Leitura com uma carta de uma 
editora, destinada a Gali-Leu. 
O gatinho pede que Nati leia a 
carta, já que está muito ansioso 

pela resposta da editora sobre a 

p u b l i -
cação do 
seu livro de poe-
sias. Será que a editora decidiu publicar 
o livro do Gali-Leu? Descubra Como a 
Carpa Apostou uma Corrida com a Ra-
posa, na Contação de Histórias.

POR QUE O CAMALEÃO MUDA DE COR
no ar em 3 de dezembro
Borralheira e Natália fazem sua ca-
minhada na praça e conversam sobre 
Gali-Leu. A gatinha chora quando con-
ta a Natália sobre a sua vontade de ter 
filhos e lamenta Gali-Leu só ter olhos 
para o seu livro. Enquanto isso, Reco-
Reco distribui folhetos da cartomante 
Cassandra, mas se esconde quando 
vê que Borralheira e Natália estão por 
perto. Na contação, a história Por que o 
Camaleão Muda de Cor e, no Fique Es-
perto, tudo sobre o Festival do Folclore.

POR QUE O CACHORRO FOI MORAR COM 
O HOMEM - no ar em 10 de dezembro
Ratazana pergunta a Reco-Reco 
como estão os gatinhos, e este con-
ta que Borralheira quer ter filhos, 
mas Gali-leu não quer. Então, Ra-
tazana pensa que pode aproveitar 
essa situação e fazer com que eles 
se consultem com Cassandra pela 
internet. Enquanto isso, Gali-Leu e 
Borralheira estão em casa. Gali-Leu 
está reescrevendo seus poemas 
enquanto Borralheira tenta chamar 
a atenção do gatinho. Na Contação 
de Histórias, Por que o Cachorro Foi 
Morar com o Homem. 
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O MODELO DE TERCEIRIZAçãO DO FUTURA E A GESTãO 
DE PRODUTORAS
vANESSA JARDIM|PRODUTORA EXECUTIVA DO CANAL FUTURA

Quando a era da terceirização começou a ser incorporada pe-
las empresas brasileiras, nos anos 90, eu trabalhava na TV Glo-
bo. Na primeira reunião que tivemos com a Marluce Dias para 
entender o que aconteceria na empresa nós ouvimos “que 
tudo o que não fosse a nossa vocação seria terceirizado”. 

Afinal, para que uma empresa que produzia conteúdo audio-
visual precisava administrar transporte, restaurante, segu-
rança e afins? E assim foi - a empresa na ocasião terceirizou 
esses serviços para se dedicar totalmente à sua vocação!

No fim da década de 90, comecei a trabalhar no Canal Futura, 
que estreou em 1997 já operando com a filosofia da terceiri-
zação. Mas não somente a terceirização dos periféricos. Por 
aqui terceirizamos o nosso produto final, a nossa vocação! 

Tenho que confessar que essa realidade me surpreendeu, 
até mesmo com uma certa incredulidade na eficiência desse 
processo. Hoje, após nove anos trabalhando com essa dinâ-
mica, além de ter aprendido bastante, as dificuldades ao lon-
go dos projetos acabam por impor a criação de alternativas 
criativas e métodos de sistematização dos processos. 

Nós desenvolvemos processos bem simples, mas eficien-
tes, como por exemplo as visitas presenciais aos fornece-
dores para podermos conhecer a estrutura das produtoras, 
bem como observar a dinâmica de cada uma. Essas visitas 
nos fazem conhecer melhor esses que serão para além de 
meros fornecedores - uma extensão de nossa equipe visan-
do o objetivo maior de produzir o conteúdo audiovisual que 
o Canal Futura exibirá.

Da nossa programação somente o jornalismo é produzido inter-
namente. Dessa maneira, conhecer nossos fornecedores e suas 
vocações é fundamental para o momento da escolha de quem 
fará cada um de nossos programas que são terceirizados. 

O processo se dá mais ou menos assim: visitamos as 
produtoras, cadastramos em nosso sistema, além dos 
dados técnicos, o perfil de cada uma, e no momento que 
temos um produto para ser realizado licitamos as pro-
dutoras, que, a partir dessa avaliação prévia, entende-
mos ter habilidades necessárias para o projeto. Após a 
avaliação das propostas enviadas, escolhemos de dois 
a três finalistas e novamente visitamos essas produto-
ras, mas nesse momento com um olhar focado no proje-
to objeto da licitação, para que dessa forma possamos 
sentir segurança e confiança para contratar quem de 
fato realizará em conjunto com a equipe do Futura a sé-
rie de programa.

Basicamente, a palavra de ordem é “relacionamento”. Para 
mim, não existe método mais eficiente para operar no mo-
delo de terceirização do que manter um bom e contínuo re-
lacionamento com nossos fornecedores.

Também buscamos trabalhar com novos fornecedores, 
por entendermos que esse modelo nos proporciona o 
privilégio de poder contar sempre com um novo olhar, 
uma nova equipe, novas ideias e novas maneiras de se 
trabalhar. Essa variedade é conseguida por meio das vi-
sitas presenciais em novas produtoras, bem como atra-
vés do Pitching - uma banca avaliadora para a escolha 
de novos projetos para a grade do Canal -, que, além de 
nos apresentar novos projetos, nos faz conhecer novas 
produtoras, ampliando de forma qualificada nosso ban-
co de fornecedores.

Nosso grande desafio é conseguir manter o combinado, o 
esperado, o encomendado, trabalhando de forma harmôni-
ca e eficiente, onde as duas partes terminem o projeto com 
a sensação do dever bem cumprido e com vontade de repe-
tir. Não é fácil, mas no fim vale a pena.

A RAPOSA, A LEBRE E O GALO
no ar em 17 de dezembro
Ratazana, Reco-Reco e um menino es-
tão na praça onde Borralheira e Natália 
costumam caminhar, para distribuir os 
folhetos de Cassandra. Natália e Borra-
lheira caminham e pegam o folheto que 
o menino entrega, sem ver que Ratazana 
e Reco-Reco estão por trás disso. Natá-
lia lê o papel e o joga no lixo, enquanto 
Borralheira não descarta a propaganda, 
dizendo que quando bate o desespero, a 
gente faz qualquer coisa. Na contação, 
A Raposa, a Lebre e o Galo.

MISTÉRIO PRESO NO ARMÁRIO
no ar em 24 de dezembro
Borralheira aproveita uma saída de Gali-
Leu para mandar um e-mail para Cassan-
dra, falando da sua vontade de ser mãe. 
Gali-Leu retorna ao quarto para buscar 
uma listinha de livros e vê a propagan-
da da cartomante. Borralheira diz que 
vai jogá-la no lixo, mas nosso gato leitor 
pede para ela guardar. Borralheira se 
surpreende. O programa tem ainda a his-
tória Mistério Preso no Armário e ensina 
a fazer um megafone no quadro Oficina.

ENCONTRANDO O PARAÍSO
no ar em 31 de dezembro
Ratazana recebe um e-mail de Bor-
ralheira contando sobre a sua aflição 
para ser mãe. A nossa gata pensa que 
Cassandra, a cartomante, pode ajudá-
la a convencer Gali-Leu a querer ser 
pai. Reco-Reco fica indignado por não 
receber salário para trabalhar distri-
buindo folhetos para Ratazana, e re-
solve não fazer mais nada. Mais tarde, 
Borralheira quer contar a Gali-Leu so-
bre o e-mail que mandou a Cassandra, 
mas Reco-Reco interrompe a conver-
sa. Não perca a história Encontrando o 
Paraíso e conheça o projeto Bombeiro 
Mirim no Fique Esperto.

FINAL DA SÉRIE - 7 de janeiro
Neste episódio você vai rever todas as 
aventuras desta série e saber como 
acaba esta história. Será que Rataza-
na vai conseguir enganar Gali-Leu e 
Borralheira e conquistar o Mundo da 
Leitura? Não percam!

CONSULTORIA:
Paulo becker graduou-se em Letras na Universidade Fe-
deral 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 Cé 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: Jeferson 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, Adilson 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 UPFTV: José Henrique Fonseca
Coordenação do Centro de Referência de Literatura e Multimeios - 
Mundo da Leitura: Tania M. K. Rösing
Produtora realizadora: UPFTV

CANAL FUTURA
Coordenação de programa: Gustavo Baldoni
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

IARA é diretora do ODOMODê, 
parceira do Futura no projeto 

Maleta beleza, e trabalha com 
Dança e Arte Afro junto à comuni-

dade negra em Porto Alegre.

Partindo do material recebido, 
convidou as mães das crianças do 
grupo para encontros periódicos. 

Nos encontros as mulheres 
utilizavam o material da Maleta 
beleza em atividades que trata-
vam de assuntos pertinentes à 
identidade e autoestima, o que 
Iara havia diagnosticado como 

uma “necessidade” local.
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O mundo é feito de histórias. Algumas remontam a eras passadas, outras a regi-
ões 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
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: não liberado

AzALAI, NôMADES DO DESERTO
(52 minutos) - no ar em 5 de abril
Na borda do grande deserto do Saara, 
no norte de Mali, vive uma comunidade 
de nômades Kounta, guardiões do Islã. 
Há séculos, todos os anos, os Kountas 
cruzam o deserto em camelos à procu-
ra de sal, que vendem nos mercados 
e é então distribuído para toda a Áfri-
ca ocidental. Esta grande odisséia do 
sal é chamada de Azalai. M’Barak e 
M’BouilIrak foram escolhidos para lide-
rar a grande caravana de camelos por 
1.500 km, através do deserto do Saara, 
até as minas de sal, no sul da Algéria. 
Durante quarenta dias e quarenta noi-
tes, eles caminham sem nunca parar, 
enfrentando muitas privações: tempes-
tades, fome, sede, fadiga, frio e calor.

FIChA TéCNICA
Direção: Thierry Bugaud
Edição: Ludovic Lang
Engenharia de som: Brice Cavallero
Produtora realizadora: zED
Distribuição: zED

KOMI, UMA JORNADA PELO ÁRTICO
(52 minutos) - no ar em 12 de abril
Alexei e Vassili são Komi, um dos po-
vos indígenas mais antigos da Sibéria. 
Eles vivem com suas mulheres e crian-
ças próximo ao Círculo Ártico e são os 
últimos pastores de renas da região. A 
cada outono, a fim de alimentar os ani-
mais, eles atravessam os Urais para a 
Ásia para escapar dos intensos inver-

nos siberianos, voltando pela mesma 
rota na primavera, atrás de verões 
mais temperados. O filme acompanha 
a família durante as duas grandes mi-
grações anuais e captura um autên-
tico retrato dessa impressionante e 
rude existência, que está em perfeita 
simbiose com a natureza, com o ritmo 
dos animais e com o clima ártico.

FIChA TéCNICA
Direção: Andreas Voigt
Produtora realizadora: Seppia Films / 
Barbara Etz Filmproduktion
Distribuição: zED

GUARANI, O POVO DA SELVA
(52 minutos) - no ar em 19 de abril
Penty e sua família são membros da tribo 
Guarani na comunidade de Bameno, no 
Equador. Eles vivem na selva, numa região 
que foi preservada da influência moderna 
por muitos séculos. Mas o mundo como 
Penty o conhece está chegando ao fim e 
ele está preocupado. O filme pinta o retra-
to íntimo de um povo que luta para manter 
viva a sua cultura. Eles são uma das últi-
mas tribos tradicionais da América do Sul, 
com somente 87 membros.

FIChA TéCNICA
Direção: Marc Simonnet
Edição: Benoît Ville
Engenharia de som: Christophe de Pinho
Roteiro: Marc Simonnet
Produtora realizadora: MC4
Distribuição: zED

LUNOKHODS: O SEGREDO RUSSO NA LUA 
(52 minutos) - no ar em 26 de abril
Durante os anos 60, os Estados Unidos 
e a União Soviética estavam envolvi-
dos numa febril competição: qual dos 
dois impérios da Guerra Fria seria o 
primeiro a botar o pé na Lua. Sabemos 
quem venceu a corrida, mas pratica-
mente desconhecemos um capítulo 
importante: os soviéticos podem não 
ter enviado um homem à Lua, mas 
guiaram com sucesso dois pequenos 
robôs por controle remoto a partir da 
Terra. O filme conta a incrível história 
desses veículos projetados sob extre-
mo sigilo por laboratórios soviéticos, 
uma das maiores conquistas tecnoló-
gicas na história da União Soviética.
Prêmios: Intermedia - Globo de Ouro e 
World Media Festival - Alemanha

FIChA TéCNICA
Direção: Jean Afanassief
Produtora realizadora: zED / Corona 
Films
Distribuição: zED

DE MENINA A MULHER (52 minutos)
no ar em 3 de maio
No remoto reino de Zanskar, no norte 
do Himalaia, uma amizade pura e ver-
dadeira é abalada pelo destino, quan-
do duas garotas precisam partir e dei-
xar para sempre sua aldeia e famílias 
porque chegou a hora de se tornarem 
mulheres.
Prêmios: Bannf Mountain Film Festival 
- Prêmio Especial do Júri e Internatio-
nal Film Festival Graz - Melhor Filme

FIChA TéCNICA
Direção: Jean Michel Corillion
Edição: Bertrand Collard
Produtora realizadora: zED
Distribuição: zED

PARTEIRAS DA AMAzôNIA
(52 minutos) - no ar em 10 de maio
No Brasil, muitas comunidades estão 
espalhadas ao longo dos labirintos 
quilométricos de rios e selvas da Ama-
zônia. Nessas terras tropicais, diz-se 
que uma mulher grávida tem um pé 
na cova. Jovens mães dependem do 
conhecimento ancestral das parteiras 
tradicionais, que elas humildemente 
descrevem como um presente de Deus. 
Armadas de solidariedade, coragem e 
bom senso, as parteiras da Amazônia 
estiveram “pegando” crianças, como 
elas dizem, há muitas gerações. O fil-
me é um retrato íntimo de três dessas 
mulheres dedicadas, que saúdam a 
vida e confrontam a morte.

FIChA TéCNICA
Direção: Stephanie Pommez
Edição: Françoise Berger Garnault
Câmera: Jeanne Lapoirie, Marine 
Tadie e Stephanie Pommez
Produtora realizadora: zED
Distribuição: zED

UM ANO NO TIbET 
A série abre uma janela para a cida-
de tibetana de Gyantse e o acolhedor 
mosteiro de Baijin. Em contato com o 
cotidiano de personagens comuns, Um 
Ano no Tibet nos convida a desvendar 
uma das mais misteriosas comunida-
des do mundo. Os episódios mostram 
desde o empresário do ramo hoteleiro, 
que luta para atrair mais turistas para 
o local, até o xamã preocupado em se 
tornar dispensável aos fazendeiros, 
que não mais precisam de seus dons 
espirituais para aplacar os desígnios 
divinos. Essas são algumas das his-
tórias que nos levam a viajar por esse 
fascinante mundo, onde a carga huma-
na e emocional conduz o espectador a 
uma experiência inesquecível.

Sinopses por episódio (50 minutos):

A VISITA - no ar em 12 de maio
O Panchen Lama, o budista da mais 
alta hierarquia que vive no Tibete hoje, 
visita o mosteiro sem avisar e tumultua 
a vida dos monges no local. Para Tse-
phun, um monge iniciante, a visita do 
Panchen Lama faz com que o dia seja 
o mais alegre da sua vida. Na cidade 
Jianzang, um dono de um hotel local 
está preocupado com a redução no 
número de hóspedes e a visita de Pan-
chen traz para ele a sorte inesperada 
no fim da estação. 

TRÊS MARIDOS E UM CASAMENTO
no ar em 19 de maio
Todos se reúnem para a colheita. Um 
fazendeiro está preocupado com as 
pedras de granizo que destroem sua 
plantação. Um construtor local tem di-
ficuldade para conseguir um número 
suficiente de trabalhadores durante a 
colheita e monges vão para casa ajudar 
nas plantações. Enquanto isso, uma fa-
mília local prepara o casamento da filha, 
mas ninguém lhe diz que é ela quem irá 
se casar, nem mencionam o fato de que 
se casará com o irmão de seu marido. 

FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE
no ar em 26 de maio
Um puxador de riquixá, um tipo de car-

roça, tenta ganhar dinheiro com o in-
verno que se aproxima. Seu sobrinho 
de cinco anos é levado ao hospital, 
mergulhando a família em dívidas. Em 
outro lugar, um dono de um hotel se 
envolve em um processo jurídico com 
um resultado incrível. Uma mulher está 
preocupada, pois tem a sensação de 
que as dores no seu estômago são um 
presságio: algo ruim está por vir. Com 
a chegada do Ano-Novo, todos esque-
cem as preocupações para celebrar 
15 dias de festa. 

OS MONGES MAUS
no ar em 2 de junho
O diretor do mosteiro descobre que 
algumas das estátuas especiais foram 
roubadas e suspeita que alguém de 
dentro da organização seja responsá-
vel pelo crime. O fato serve de pretexto 
ao partido comunista local para fazer 
uma aliança com o governo, a fim de 
retirar os monges que eles achem que 
se comportam mal. Um puxador de ri-
quixá vai ao norte em busca de traba-
lho lucrativo e uma trabalhadora que 
dedicou sua vida ao Partido Comunista 
tem uma surpresa desagradável ao se 
aproximar da sua aposentadoria. 

O CONTO DOS TRÊS MONGES
no ar em 27 de junho
O episódio mostra o paralelo entre a 
vida de três monges e as mudanças 
no Tibete. O número dois na hierarquia 
do mosteiro enfrenta dificuldades para 
gerir o mosteiro, em face da necessi-
dade de aquiescer às restrições do go-
verno. O monge mais novo do mosteiro 
trabalha com seu mestre de 77 anos e 
com ele desenvolve uma proximidade 
conflituosa. Um dia o mestre pede que 
o garoto seja expulso e esse é o golpe 
derradeiro para ele.

FIChA TéCNICA
Produção executiva: Adam Alexander 
e Jeremy Gibson
Produção: Peter Firstbrook
Direção: Sun Shuyun 
Produtora realizadora: Seven Stones 
Media / Mosaic Film
Distribuição: BBC
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pelos homens da Unidade Especial Na-
tureza. O artesanato que reina em ma-
téria de garimpo fluvial e de utilização 
do mercúrio pode gerar consequências 
dramáticas em relação às populações 
ameríndias, como na aldeia de Camopi. 
O caso Da Costa nos mostra o quanto é 
difícil discernir as coisas.

OURO AMARELO CONTRA OURO VERDE 
no ar em 16 de agosto
O que acontece com os sítios aurífe-
ros em final de exploração e como é 
possível, antes mesmo da extração do 
ouro, prever métodos que respeitem o 
meio ambiente e que permitam que a 
floresta se regenere? É o que nos mos-
tram Sébastien e Alain no decorrer de 
suas visitas à mina Boulanger e ao 
projeto de mina industrial Asarco.

BIG BROTHER NA GUIANA
no are m 23 de agosto
Cinco pessoas para monitorar sete mi-
lhões de hectares de floresta é pouco. 
Como fazer para proteger a floresta 
guianesa nestas condições? Uma so-
lução existe e chama-se teledetecção. 
Esse projeto de monitoramento do ter-
ritório por satélite requer adaptações. 
Nessa missão de sobrevoo dos sítios 
auríferos espalhados na floresta, Alain 
e Sébastien, da Unidade Especial Na-
tureza, estão acompanhados por dois 
especialistas da teledetecção: um 
cientista do Cirad de Cayenne e uma 
técnica do INRA de Montpellier. Eles 
vieram para confrontar a detecção dos 
sítios de garimpo fluvial encontrados 
nas imagens satélites com a realidade 
visual de terreno.

FIChA TéCNICA
Direção: Daniel Serre
Produtora realizadora: Strawberry Films
Distribuição: zED

ALéM DOS LIMITES hUMANOS
Três cientistas aventureiros arriscam 
suas vidas explorando os limites de 
seus corpos. às vezes, eles não sobre-
vivem a suas próprias experiências. 
Numa série de aventuras humanas, 
com restabelecimento e imagens mé-
dicas em 3D, o filme mostra os limites 
do corpo quando confrontado com 
condições extremas.

Sinopses por episódio (52 minutos):

HIPOXIA - no ar em 25 de outubro
Em 1979, o Dr. Jaeger testou sua resis-
tência à hipoxia, a falta de oxigênio, 
vivendo dois meses numa altitude de 
6.700 metros - antes de desaparecer, 
um ano depois, a caminho do Monte 
Everest.

FRIO - no ar em 1 de novembro
O Dr. Cauchy é um dos melhores es-
pecialistas atuais na ciência do frio. 
Durante uma expedição no Himalaia, 
ele ficou preso uma noite inteira ao ar 
livre sob clima extremo. Em seu filme, 
ele revive sua luta contra a hipotermia 
e enregelamento e explica como so-
breviveu a todos os reveses.

TEMPO - no ar em 8 de novembro
Em 1962, Michel Siffre ficou por dois 
meses sob a superfície da terra sem 
qualquer marco de tempo. Ele desco-
briu a existência de um “relógio inter-
no” e suas experiências deram origem 
a uma nova ciência: a cronobiologia. 
Atualmente, ele aceita descer à mes-
ma caverna para nos mostrar como o 
isolamento de referências de tempo 
influencia o ciclo de nosso corpo e o 
estado mental.

FIChA TéCNICA
Direção: Charlie Buffet, Nicolas Ga-
briel e Florence Tran  
Edição: Laure Maze, Muriel Breton, 
Rémi Dumas e Pascal Cardheilac
Câmera: Nicolas Gabriel, Jean-Fran-
çois Barthod e Laurent Chalet
Roteiro: Charlie Buffet
Produtora realizadora: zED
Distribuição: zED

DEFENSORES DA NATUREZA
Há alguns anos, a floresta amazôni-
ca enfrenta a ameaça de dezenas de 
milhares de garimpeiros de ouro clan-
destinos, que invadiram as reservas 
naturais. Eles degradam os rios, con-
taminam as águas com mercúrio, pra-
ticam a caça clandestina, destroem 
a floresta e ameaçam as populações 
locais indígenas. Para lutar contra o 
problema, uma equipe de intervenção 
de choque, a Brigada Natureza, foi for-
mada para proteger o tesouro verde 
guianense, que detém 50% das espé-
cies animais e vegetais do globo.
Prêmios: indicado para o Japan Prize 
2005, competição internacional de fil-
mes organizada pela NHK

Sinopses por episódio (26 minutos):

O OURO DA MADEIRA VIOLETA
no ar em 7 de junho
Por ocasião de uma missão de inspe-
ção em helicóptero no setor do rio La 
Comté, que alimenta de água a cidade 
de Kourou, Sébastien, agente da ONF, 
descobre um garimpo fluvial clandes-
tino que coloca em perigo a saúde 
pública. A missão que segue se revela 
ser uma caça difícil ao homem.

OS CLANDESTINOS DO OIAPOQUE
no ar em 14 de junho
O rio Approuague, rico em ouro, foi, 
desde o século XIX, o cenário das 
primeiras ondas de aventureiros che-
gados à região em busca de fortuna. 
Hoje, ele conhece uma nova atividade 
ligada aos brasileiros clandestinos sa-
ídos da cidade de Oiapoque em piro-
gas, carregando um grande peso em 
homens e material. 

OS GARIMPEIROS DO APPROUAGUE
no ar em 21 de junho
Após a missão Approuague, Sébastien 
faz uma descoberta assustadora em ple-
no coração da reserva dos Nouragues. 
Os policiais militares prosseguem com a 
busca e sentem-se também desorienta-
dos pelos encontros além das beiradas 
do rio. Seguindo as investigações deles, 
somos tomados de vertigem face à com-

plexidade do trabalho a cumprir para 
erradicar o garimpo fluvial clandestino 
naquela zona. 

PERIGO PARA OS NOURAGUES
no ar em 28 de junho
Sébastien e Alain, chefes da Unidade 
Especial Natureza da ONF, alertados 
pelas descobertas recentes de locais 
de garimpo fluvial clandestino na re-
gião dos Nouragues, dão início ao pla-
no de voo sobre a maior reserva na-
tural da França. O balanço elaborado 
pelas duas instituições é alarmante.

MISSÃO ESPECIAL ADIEU VAT
no ar em 5 de julho
Adieu Vat é uma área aurífera desco-
berta em 1873. Atualmente, ela atrai 
ainda os clandestinos em razão da 
existência de ouro. O mercúrio usado 
para recuperar o ouro polui a água da 
barragem de Petit-Saut e contamina 
os peixes consumidos pelos habitan-
tes. Sébastien se junta à brigada da 
polícia militar encarregada de destruir 
os acampamentos e expulsar os clan-
destinos. A maioria dos ilegais é de 
pessoas pobres vindas do nordeste do 
Brasil. Expulsá-los da Guiana pode se 
tornar tarefa difícil.

ADIEU VAT: FIM DO REINADO
no ar em 12 de julho
Depois da operação Adieu Vat, os poli-
ciais militares passam à identificação 
judiciária dos garimpeiros. No sítio n° 
3, o ajudante-chefe Victor, no fundo de 
um poço de 30 metros, explora uma 
mina de ouro primário escorada de for-
ma precária. No sítio 1, o coronel das 
forças da polícia militar da Guiana e o 
procurador da República explicam ao 
diretor geral dos Assuntos Criminais 
e dos Indultos os procedimentos que 
estão sendo aplicados por eles na luta 
contra o garimpo fluvial clandestino. 

ESTAÇÃO CANOPEE
no ar em 19 de julho
A ONF Guiana, no seu programa de 
valorização da floresta tropical, ou-
torgou, mediante certas exigências 
ambientais, um arrendamento de 30 

anos sobre vários hectares de terreno 
a Lionel. Personagem atípico, Lionel 
criou uma base de acolhimento para 
aventureiros experientes no coração 
da floresta tropical úmida. Sébastien e 
Luc, da Brigada Natureza, descobrem 
construções extraordinárias de onde 
eles podem admirar a floresta e subir 
em árvores gigantescas.

AMAzôNIA, A VALSA DAS MOTOS-
SERRAS - no ar em 26 de julho
O garimpo fluvial clandestino não é a 
única praga que os homens da Briga-
da Natureza devem enfrentar. O corte 
ilegal de madeira preciosa é também 
um perigo que ameaça a grande flo-
resta tropical guianesa. Encontrar as 
serrarias ilegais e os responsáveis 
pelos abates é uma tarefa difícil. A 
expedição no rio Kourou, carregado 
de armadilhas, é uma prova disso. No 
entanto, explorar a floresta de forma 
sustentável é possível, assim como 
mostram os agentes da ONF.

A FLORESTA SEGUNDO ARIANE
no ar em 2 de agosto
A ONF fica encarregada também de va-
lorizar a área florestal do Centre Espa-
cial Guianês. Alain Coppel, da Unidade 
Especial Natureza, acaba de comuni-
car o seu projeto à pessoa responsá-
vel pela implantação do lugar. Mas é 
preciso que o impacto dos tiros do fo-
guete Ariane sobre o meio ambiente o 
permita. Para medir as consequências 
poluentes das fantásticas decolagens, 
vários métodos são aplicados. O mais 
original é, sem dúvida, o de Olivier Tos-
tain. Esse ornitólogo apaixonado apela 
para numerosas testemunhas da re-
gião: as aves que povoam a Guiana. 

GARIMPEIRO DE OURO COM DESES-
PERO - no ar em 9 de agosto
A exploração aurífera legal na Guiana 
é principalmente obra de pequenos 
artesãos, aos quais são concedidas 
autorizações para explorar o ouro me-
diante certas condições e precauções 
de ordem ecológica. O caso Da Costa, 
um garimpeiro fluvial legal, é emble-
mático das dificuldades encontradas 

Com o fortalecimento do grupo surgiu 
a ideia de profissionalização através 

da formação de uma cooperativa. 

O grupo passou a confeccionar vesti-
mentas afro e estamparias especiais, 

com o fim de comercialização.
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GUARDIÕES DA FLORESTA
Da Costa Rica a Madagascar, o docu-
mentário Guardiões da Floresta exibe 
14 perfis de seres humanos que lutam 
para garantir que alguns animais, que 
muitas vezes são o tesouro de sua cul-
tura, continuem a viver.

Prêmios: International Festival of Ani-
mal and Environmental Film (Marro-
cos) - Environment Protection Award 
e Toulon International Festival of Ex-
ploration & Underwater Films (França) 
- Award of Students Jury of TMC

Sinopses por episódio (26 minutos):

TAMBOPATA, O REINO DAS ARARAS
no ar em 20 de setembro
No sul do Peru, onde as primeiras 
montanhas dos Andes se encontram 
com a floresta tropical amazônica, 
encontramos a reserva de Tambo-
pata Candiamo. Esta zona protegida 
de 700 mil hectares é o lar das ara-
ras, os maiores papagaios do mun-
do. A destruição de seu habitat é a 
ameaça principal e a possibilidade 
de nidificarem é cada vez menos 
frequente. Cientes desses proble-
mas, Donald Brightsmith e Cesar 
Carrasco, do Centro de Pesquisas 
Tambopata, tentam encontrar solu-
ções para aumentar a reprodução 
das aves.

RINOCERONTES NA TERRA DE MASSAI
no ar em 27 de setembro
Ao pé do Monte Quênia, e na ponta 
oriental do planalto de Laikipia, fica 
a terra de Massai conhecida como 
Lewa. Lewa, no idioma massai, sig-
nifica homens. David e Leikeirio 
atravessam essa terra todos os dias. 
Eles são os guardas dessa área pro-
tegida, um santuário para os rinoce-
rontes. David agora está convencido 
de que sem a proteção da Massai, 
este animal pré-histórico irá desa-
parecer. Para o Massai, a vida é uma 
batalha para superar o medo. É por 
isso que esses homens são capazes 
de enfrentar todos os perigos que 
encontram nessa área.

A ÚLTIMA OPORTUNIDADE DOS LÊ-
MURES - no ar em 4 de outubro
No sudeste de Madagascar, próximo a 
Fort Dauphin, um programa para a pro-
teção de lêmures foi estabelecido pelo 
QMM, Angap, o Conselho de Águas e 
Florestas do Madagascar. Sua meta 
é salvar grupos de lêmures da morte 
certa em consequência do constante 
desmatamento nesta área litorânea. 
Roger e Jilsan pertencem ao grupo 
étnico dos Antanouch. Eles trabalham 
na Qit Mineral Madagascar, a empresa 
mineradora QMM que está financian-
do o programa. A criação de reservas, 
administradas por nativos locais, é a 
última oportunidade para os lêmures 
do Madagascar.

SALVANDO O MACACO-ARANHA
no ar em 11 de outubro
Nos últimos dez anos, Adelina Chutt 
e seu assistente, Aldemar Bejarano, 
gerenciaram o refúgio de Curu e seu 
programa de reintrodução do macaco-
aranha na Costa Rica. Como uma es-
pécie ameaçada, citada no anexo 1 da 
Convenção de Washington, a maioria 
dos macacos-aranha da Costa Rica 
se encontra em jardins zoológicos ou 
como animais de estimação em resi-
dências.

O JARDIM DAS PREGUIÇAS
no ar em 18 de outubro
A preguiça vive em áreas de matas da 
América Central e em partes do norte 
da América do Sul. Localizado no delta 
do rio Estrella, próximo à fronteira com 
o Panamá, o Aviários do Caribe é uma 
zona protegida privada, um ambiente 
único para a flora e a fauna da Costa 
Rica. Judy e Luis Arroyo inicialmente 
criaram este santuário, em 1986, para 
a proteção e observação de pássaros.

IGUANAS NA JAMAICA
no ar em 25 de outubro
As Hellshires Hills, uma das últimas 
florestas secas do mundo, eram os ter-
ritórios do iguana. Com a chegada de 
europeus no século XIX, vieram novas 
espécies de animais que estão levando 
lentamente à extinção do iguana. Em 

1990, um cão pertencente a Edwin Du-
ffus, um caçador de porcos selvagens, 
voltou com um animal estranho entre os 
dentes. O diretor do zoológico alertou 
as autoridades e soube que o Cyclura 
Collei, um iguana nativo da Jamaica, 
tornou-se uma espécie protegida.

A FLORESTA VIVA
no ar em 1 de novembro
No Equador, a floresta amazônica 
abriga uma infinidade de espécies de 
flora e fauna, um verdadeiro tesouro. 
Mas esse tesouro verde está cada vez 
mais ameaçado pelo desmatamento 
e por companhias petrolíferas. Remi-
gio é um índio Quíchua com profundo 
conhecimento da floresta. Ele e sua 
mulher Angelika, uma bióloga suíça, 
fundaram, há dez anos, o refúgio de 
animais amazônicos nas margens do 
rio Arajuano. Preservar a saúde da flo-
resta é uma tarefa vital.

SEREIAS DE ITAMARACÁ
no ar em 8 de novembro
No nordeste do Brasil, na ilha de Ita-
maracá, foi criado um centro para a 
preservação e o estudo do peixe-boi, 
um mamífero marinho seriamente ame-
açado de extinção. Os animais jovens 
são recolhidos depois de encalharem 
nas praias, devido ao assoreamento 
das zonas marinhas de reprodução do 
peixe-boi. O assoreamento também faz 
com que as fêmeas deem à luz no mar 
e muitas vezes percam seus filhotes 
por causa das ondas e correntes mari-
nhas. Sem intervenção humana, esses 
filhotes muitas vezes não sobrevivem.

AS PRESAS DO LAGO
no ar em 15 de novembro
No sul da República Dominicana, pró-
ximo à fronteira com o Haiti, fica o 
maior lago de água salgada do Caribe, 
o Lago Enriquillo. Localizado quarenta 
metros abaixo do nível do mar, o lago 
contém a maior reserva de crocodilos 
do Caribe. Livio trabalha na Adminis-
tração de Parques Nacionais. Sua mis-
são é proteger os crocodilos Acutus, 
também conhecidos como crocodilos 
americanos. Eles estão ameaçados 
por vários riscos: o alto teor de sal do 
Lago Enriquillo, duas vezes o do mar, 
e também a presença de caçadores 
clandestinos do Haiti.

O COLOBUS VERMELHO DE zANzIBAR
no ar em 22 de novembro
Na ilha de zanzibar, no oceano Índico, 
em frente ao continente da África, há 
pelo menos um homem e um macaco 
que se encontram todos os dias: o ho-
mem é Shaabani Ali Hassan, um guia 
na Reserva de Jozani, o último pedaço 
de floresta tropical da ilha, e o macaco 
é o colobus vermelho, uma rara e sel-
vagem espécie que vive no lugar, se-
parado do continente há 15 mil anos. O 
episódio acompanha Shaabani e mos-
tra esse macaco excepcional, além 
de uma saga ecológica no coração da 
ilha de nome exótico.

PARAOA, O GRANDE CACHALOTE
no ar em 29 de novembro
A tribo Maori, conhecida como a 
Ngai Tahu, sempre viveu em Kai-
koura e conhece o ecossistema da 
região melhor que ninguém. Sua 
crença é que tudo o que vive tem 
o seu próprio lugar. O homem é so-
mente um visitante em toda essa 
beleza natural e ele deve respeitá-
la. Atualmente, eles aplicam essa 
filosofia levando visitantes para o 
mar para observar os Paraoas, o 
grande cachalote (physeter ma-
crocephalus), uma espécie nativa 
dessas águas. Machos jovens e 
adultos vão para Kaikoura para se 
alimentar junto à falha submarina, 
não muito longe da costa.

O PÁSSARO FIEL
no ar em 6 de dezembro
Fidel trabalha pelo santuário de pássa-
ros de Los Índios, na ilha de Juventud, 
no sudoeste de Cuba. Com a ajuda de 
seu amigo José, Fidel cruza constante-
mente a reserva a procura de ninhos. 
Fidel e José estão totalmente envolvi-
dos em seu trabalho tanto de dia como 
à noite, muitas vezes às custas de suas 
próprias famílias. Graças a sua dedi-
cação e entusiasmo, a reserva tem, a 
cada ano, mais ninhos. Há, no entanto, 
muito mais a realizar, se os cubanos 
quiserem continuar a admirar a maior 
ave de seu país cruzando os céus.

UMA TERRA DE REFÚGIO PARA O LÊ-
MURE - no ar em 13 de dezembro
Ao sul do arquipélago de Comoro, na 
floresta tropical de Mayotte, extensas 
estradas, pedreiras e plantações re-
duziram consideravelmente a vida sil-
vestre. A ilha é o lar do maki ou lemur 
fulvus mayottensis, um lêmure vislum-
brado pela primeira vez do século XIX. 
No início da década de 1980, existiam 
35 mil makis. Atualmente, há somente 
10 mil indivíduos estimados. Ciente des-
sa situação dramática e do imobilismo 
das autoridades locais, Brigitte Gandon 
decidiu criar uma associação conheci-
da como A Terra de Refúgio para Makis, 
para proteger e preservar a espécie.

O GUARDIÃO DE NARIVA
no ar em 20 de dezembro
A reserva de Nariva se estende sobre 
mais de sete mil hectares na costa de 
Trinidad, uma das ilhas mais ao sul do 
arquipélago do Caribe, próximo à Ve-
nezuela. Sham é o guarda da reserva. 
Sua missão é proteger o habitat natural 
e o meio ambiente, bem como impedir 
a caça. Mesmo que a reserva não seja 
muito grande, ele precisa vigiá-la sozi-
nho, durante todo o tempo. Ele adora 
o trabalho, porque permite que viva na 
natureza e se aproxime de todos os ti-
pos de animais. 

FIChA TéCNICA
Produtora realizadora: zED
Distribuição: zED

Dado o sucesso da iniciativa, 
Iara baseou seu Trabalho de 

Conclusão do Curso de Assistên-
cia Social da PUC no trabalho 

desenvolvido com as mulheres do 
projeto e teve aprovação unânime, 

recebendo aplausos em pé dos 
presentes.
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CONvERSANDO PARA SUPERAR DESAFIOS  
RENATA COUTO|ANALISTA DE CONTEúDO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

De que modo a busca incessante do espectador por conteú-
dos atrativos se traduz na ampliação do público do Futura?
 
Numa época em que a televisão vem perdendo o seu po-
tencial de atratividade frente a outras mídias, novas fontes 
de informação e entretenimento, o Canal Futura não apenas 
continua sendo a opção na TV de inúmeros brasileiros, como 
pesquisas[1] recentes indicam que está atraindo cada vez 
mais o público jovem. Se nos perguntassem o motivo, pode-
ríamos arriscar uma resposta simples: o Futura faz sentido 
na vida dessas pessoas. 
 
E para continuar fazendo sentido precisamos entender as 
expectativas desse público em relação ao canal. Por isso, o 
Núcleo de Conteúdo, juntamente com a área de Mobilização 
Comunitária, vem promovendo uma série de encontros aos 
quais singelamente chamamos Conversas com a Audiência. 
Sim, ainda apostamos na velha e boa conversa para colher 
impressões gerais sobre a nossa programação. E como faze-
mos uso de uma metodologia[2] simplificada, conseguimos 
multiplicar as nossas “conversas” por diferentes cidades do 
Brasil. Ao longo de 2008, apresentamos 10 programas em 13 
encontros diferentes, avaliando a programação de gêneros 
e para faixas etárias distintas. Avaliamos alguns dos nossos 
interprogramas (como o Hã?! e De Olho no Ambiente) com 
um grupo de crianças de uma escola na periferia de Reci-
fe; com jovens do Ensino Médio conversamos sobre o Em 
Comum (realizado em parceria com o AfroReggae) e ainda 
fomos até Curitiba avaliar a nova leva do Ao Ponto, que es-
tamos produzindo em parceria com a TV Cultura. 
 
O que esses encontros têm de valioso é a possibilidade de 
apurar opiniões sinceras e diversas sobre a nossa progra-
mação. Ora percebemos que agradamos com alguns for-

matos, ora enfrentamos problemas de adequação de lin-
guagem. Mais do que isso, sempre colhemos sugestões de 
temas e abordagens para novas séries. Todas essas reco-
mendações, críticas e elogios são apresentados às demais 
equipes do Futura para serem considerados na produção. 
 
Esse ano fizemos uma Conversa inédita, sobre uma série 
francesa que estamos pensando em comprar para a nossa 
grade. Saímos a campo com DVD em punho perguntando às 
pessoas se elas teriam vontade se assistir àquele programa 
na TV. E como é uma novela que abriga núcleos de ação 
de faixas etárias distintas, buscamos conversar com gru-
pos representativos - incluindo alunos da Universidade da 
Terceira Idade na UERJ - que se espelhavam na trama. Os 
resultados foram surpreendentes, divergindo as interpreta-
ções entre grupos de faixas etárias e cidades variadas. 
 
Mas olhando em retrospectiva, destacaria três momentos que 
foram particularmente interessantes nestes encontros, por mo-
tivos distintos, mas igualmente significativos, se levarmos em 
conta o propósito de se fazer um canal de TV como o Futura.
 
Em São José dos Campos estávamos apresentando a sé-
rie Olha Só o Perigo numa escola municipal. Esta série de 
programetes chama atenção para a gravidade de acidentes 
domésticos, dando dicas de segurança. O visual colorido e 
animado cativa as crianças, ao mesmo tempo que fornece 
informações consistentes aos pais e cuidadores. Por isso 
reunimos dois grupos distintos, um de professoras e outro 
de alunos variando de 7 a 9 anos. A série foi muito bem rece-
bida nos dois grupos. Mas no grupo infantil uma menina, de 
óculos e tranças, se destacava porque era a única com ca-
derno e lápis na mão e volta e meia fazia rápidas anotações. 
E quando perguntei o que ela anotava, respondeu que queria 
guardar as dicas, pois cuidava de um irmão e um sobrinho. 
Vejam: nós hipoteticamente temos dois públicos a atingir 
com o programa, crianças e cuidadores. Mas essa menina, 
de apenas 8 anos, é criança, mas também é cuidadora. Aqui 
aponto que um dos grandes valores dessas Conversas é po-
der ir ao encontro de um Brasil que não transparece nas 
estatísticas e que, no caso do Futura, compõe grande par-
te do público que nos assiste mais frequentemente. E esse 
contato nos reforça a ideia de que conseguir tratar a com-
plexidade das relações sociais apoiadas na desigualdade 
deve ser um desafio permanente para o Canal.

 Outro momento marcante foi na roda de discussão sobre a 
novela francesa que fizemos com jovens da Associação de 
Imagem Comunitária em Belo Horizonte. Jovens inteligen-
tes, propositivos e questionadores produziram um debate 
bastante animado. No final da dinâmica pedi para cada um 
apontar um ponto positivo e outro negativo sobre o progra-
ma. Uma jovem de cerca de 20 anos disparou: “Acho que o 
melhor de tudo é vocês virem até aqui perguntar se a gente 
gostaria de ver isso na televisão; nenhum outro canal fez 
isso com a gente”. Transcrevo esse comentário, aparente-
mente trivial, para destacar que essas Conversas vão muito 
além da avaliação da programação. Primeiramente porque 
nesse momento não apresentamos apenas um programa, 
mas provocamos um tal grau de interação que o próprio 
Canal se expõe à avaliação do grupo. E dessa forma, quan-
do propomos uma avaliação conjunta, marcamos um posi-
cionamento claro do Futura em relação ao público abrindo 
espaço de diálogo, fortalecendo laços de confiança e es-
tabelecendo uma relação de cumplicidade na construção 
de uma TV que seja realmente de todo mundo. E isso, sem 
dúvida, é um valor a ser nutrido. 
 
E, finalmente, peço mais um pouco da paciência dos leito-
res, para descrever a dinâmica que tivemos com jovens ao 
avaliar o Ao Ponto em Curitiba. Eles assistiram ao programa 
de maneira bem irrequieta. Até aí tudo bem, pois assistir a 
programas de modo distraído é razoavelmente comum en-
tre os jovens... Quando abrimos o debate, dispararam opini-
ões eloquentes, mas sempre conduzindo a conversa para 
possíveis desdobramentos do programa em outros meios. A 
curiosidade deles sobre o programa rondava era em torno 
do site e sobre quais eram as outras possibilidades de parti-
cipação interativa; se iríamos colocar as bandas na internet, 
se podiam baixar os hits musicais no celular... Algumas atra-
ções eles até queriam que fossem mais extensas e comple-

tas - por exemplo, gostariam de ter mais informações sobre 
o quadro de profissões -, mas não desejam vê-las na TV (o 
tempo do Quadro de Profissões estava exato na opinião de-
les) e sim ter acesso ao conteúdo, ainda que complementar, 
em outros meios. 
 
Nesse encontro ficou muito evidente para nós que no mo-
mento atual as pessoas, mas sobretudo os jovens, estão 
desenvolvendo novos modos de envolvimento com o con-
teúdo, modos que se desdobram em múltiplos contextos e 
suportes e que devem ser observados para lograr êxito na 
conquista da atenção do público. Aqui destaco outro impor-
tante valor desses encontros: mais do que avaliar a progra-
mação, trata-se de abrir um espaço para entender melhor 
como as pessoas integram a experiência de ver o Futura 
a outras interações sociais. E isso significa fazer parte do 
processo por meio do qual as pessoas estão aprendendo a 
viver nos novos tipos de estruturas sociais e culturais.
 
Desde 2006 já foram inúmeras as Conversas, e já consegui-
mos perceber algumas ondulações mais ou menos constan-
tes, pelas quais seria possível caracterizar como programas 
de gêneros diferentes provocam graus ou tipos de interação 
distintos com o Canal. Mas, sem sombra de dúvida, o certo é 
que, quanto mais pesquisamos, mais concluímos que esses 
“rituais compartilhados” ou avaliações mútuas são essenciais 
para nutrir o sentimento que os espectadores têm pelo Futura 
e por isso mesmo faz todo sentido que rituais semelhantes se-
jam realizados em diferentes momentos e espaços.
 

[1] Pesquisa Nacional - Instituto DataFolha, dezembro de 2006
[2] Conversas com a Audiência consiste na apresentação de um 
programa do Futura em DVD, seguida de uma roda de discussão 
com um público de recorte específico previamente selecionado.

110 111



NIEMEyER, O TRAçO E O TEMPO

NIPO bRASIL

Documentário produzido pela TV Câmara relata a obra e as circunstân-
cias dos 98 anos de vida de Oscar Niemeyer e mostra como o arquit-
eto atravessou todo o século XX, com ecos do século XIX, e vive o 
século XXI com as mesmas certezas que o fizeram um dos ícones 
da esquerda, nacional e internacional, mesmo a mais ortodoxa. O 
vídeo traz, através de imagens, depoimentos e música, um resumo 

das várias observações de Niemeyer ao longo da vida, em entrevis-
tas, cartas, lembranças e citações de autores que injetaram algumas 

certezas e sutilezas ao seu pensamento. No ar em  de dezembro.

TEMA: personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 15 de dezembro
DURAÇÃO: 28 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PRODUÇÃO E DISTRIbUIÇÃO: 
TV Câmara

O documentário remete a uma reflexão 
que aponta os caminhos para incentivar 
crianças e jovens a adquirir o hábito da 
leitura. A produção, realizada nas Biblio-
tecas Padre Euclides e Altino Arantes 
de Ribeirão Preto, está sustentada pelas 
riquezas literária e arquitetônica. O docu-
mentário apresenta um universo de leito-
res nesses espaços que, nas entrelinhas, 
desafiam as estatísticas de baixo índice 
de leitura e revelam o gosto pelas letras.

TEMAS: leitura, literatura e linguagem, 
personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 27 de outubro
DURAÇÃO: 20 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV UNAERP
PRODUTORA REALIZADORA: 
TV UNAERP

NAS ENTRELINhAS DA LEITURA

TEMA: identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 18 de junho
Duração: 94 minutos
Licenciamento: não liberado

FIChA TéCNICA
Atores: William Higuchi, Célia Oi e Mário Tanizaka 
Direção: Roberto Manhães
Produtora realizadora: Virofilm
Distribuição: Virofilm

Luis Senzo Naka celebra seu 93° aniversário em São Paulo. Aos 17 anos, ele deixou 
sua terra natal, Okinawa, para procurar trabalho no Brasil. Luis Senzo aprendeu a 
falar português, abriu um estabelecimento comercial e viveu junto à comunidade 
japonesa. Seu filho Juaquim cresceu entre duas culturas. Dentro de casa era edu-
cado como japonês, fora se portava como brasileiro. Porém, não compartilhava do 
sonho de seus pais de retornar ao Japão. Muito pelo contrário: Juaquim fincou seus 
pés no Brasil e se casou com uma afro-brasileira. Seus filhos foram educados como 
brasileiros, enquanto sua mulher foi introduzida por seus irmãos e tias na cultura 
japonesa. No Brasil vive a maior comunidade japonesa fora do Japão. Hoje, as no-
vas gerações de imigrantes japoneses voltam como trabalhadores braçais para o 
país que seus ancestrais deixaram, em busca de dinheiro e ascensão social.

NITERóI ENCONTRA NITERóI

A série Niterói Encontra Niterói é re-
sultado de uma produção coletiva que 
envolve diferentes organizações não-
governamentais e produtores audiovi-
suais da cidade de Niterói, no Rio de 
Janeiro, e o Canal Futura. Ao todo, são 
dez programas exibidos no canal 18 da 
cidade, estreando a parceria do Futura 
na produção de programas locais.

Jovens de projetos sociais participam 
de todas as etapas de produção da sé-
rie. Os episódios abordam os diversos 
aspectos culturais, sociais, esportivos 
e turísticos de Niterói, potencializando 
as individualidades estilísticas de cada 
grupo: Ação Animatógrapho; Oficina 
do Parque - Padop; Campus Avança-
do; Noz Moscada; Bem TV; Alice, Pre-
para o Gato; Arte Jovem e Movimento 
Pop Goiaba.

TODO CAMINHO DÁ NO MAR (Arte Jovem) - no ar em 22 de novembro
ARTE COMO EXPRESSÃO JOVEM (Bem TV) - no ar em 29 de novembro
CULTURA NA CALÇADA (Campus Avançado) - no ar em 6 de dezembro
CULTURA NA BANDEJA (Campus Avançado) - no ar em 13 de dezembro
E O FUTEBOL... CADÊ? (Oficina do Parque - Padop) - no ar em 20 de dezembro
AS ARTES QUE VÊM DO MAR (Ação Animatógrapho) - no ar em 27 de dezembro
NITERÓI - HISTÓRIAS DE CINEMA (Noz Moscada) - no ar em 10 de janeiro de 2009
NITERÓI RUGBY (Noz Moscada) - no ar em 17 de janeiro de 2009
ARARIBOIA: MITO, HERÓI OU VILãO? (Alice, Prepara o Gato) - no ar em 24 de janeiro de 2009
PAULINHO GUITARRA: EM SOLOS E AVENTURAS (Pop Goiaba) - no ar em 31 de janeiro de 2009

TEMA: cultura 
regional
PÚbLICO-ALVO: 
público em geral
ESTREIA: 2008
DURAÇÃO: 26 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
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FUTURA, UM CANAL AbERTO  
CRISTIANA bITTENCOURT|COORDENADORA DE PROGRAMAçãO DO CANAL FUTURA

O Canal 18 é um capítulo à parte na programação. É o nosso xodó, 
a geradora, o Futura aberto e gratuito em São Gonçalo e Niterói, 
um sinal que também atinge toda a Baixada Fluminense, Ilha do 
Governador e até outro município como São João do Meriti. 

E pensando em divulgar cada vez mais o canal UHF para a 
população local, pegamos carona nas barcas Rio-Niterói, 
literalmente. Cerca de 90 mil pessoas utilizam as barcas 
todos os dias. Dentro de cada uma das sete embarcações 
estão instalados quatro televisores que exibem a TV Bar-
cas, uma grade que dura os 20 minutos do percurso. Cam-
panhas, anúncios, peças informativas são exibidas junto 
com o “momento Futura”, pequenas produções do canal 
legendadas ou somente sem áudio, derivadas de nossa 
programação, exclusivas para as barcas, ou não, com du-
ração de aproximadamente 3 minutos por viagem e inter-
caladas com a logo do Futura Canal 18. Este ano dobramos 
nossa produção, foram mais de quatro horas de progra-
mação para a TV Barcas. “A nossa parceria com o Canal 
Futura se encaixa muito bem. De um lado recebemos uma 
programação de qualidade, com informação, utilidade pú-
blica e entretenimento, e vocês podem divulgar de graça 
o canal 18 para pessoas que circulam na região”, diz José 
Suassuna, diretor da TV Barcas. O maior sucesso é Ber-
nard, desenho que, no Futura, vai ao ar no programa Teca 
na TV, e faz a alegria dos passageiros. “Acho muito engra-
çado o Bernard. Muito bom!”, diz Cely Oliveira, funcionária 
pública. “às vezes a barca já chegou no destino, mas o 
passageiro quer terminar de ver o desenho”, reforça Su-
assuna, que aposta na parceria que começou em agosto 
de 2006. E completa: “Nós precisamos de uma programa-
ção rápida e variada porque 45% dos passageiros vão e 
voltam todo dia”. Por isso, todo mês uma parte da equipe 
da programação do canal se dedica a editar peças sobre o 
meio ambiente, saúde, cultura, turismo e, para não perder 
a viagem, aproveita para chamar os programas do canal 
com dia e hora. Tudo para divulgar o nosso canal local.

Além das peças para os intervalos de rede, são produzidas 
peças locais e exclusivas para o Canal 18. São promoções, 
concursos, Minuto Educação e Agendas Cultural, Infantil, 
Férias, Cidadania, e uma nova, a Agenda Profissão, sobre 
cursos profissionalizantes, estágios e concursos. Outra novi-
dade é o Informe 18, matérias locais sempre com um serviço 
para a população. Mas como valorizar ainda mais o público 
do 18 em nossa programação? Foi aí que surgiu a ideia de 
produzimos uma nova leva de chamadas Ambulantes, só que 
com pessoas que trabalham ou moram na área que pega o 
sinal. Essas chamadas têm esse apelido porque no início 
eram vendedores ambulantes que chamavam os programas 
do canal. Hoje são anônimos que se destacam. Então, o Globo 
Ecologia é chamado por Sebastião, líder comunitário e cata-
dor de lixo de Gramacho, o Teca na TV por Neiva Nascimento, 
recreadora da ONG Crescer e Viver de São Gonçalo, o Cine 
Conhecimento por DMC do Cineclube Mate com Angu de Du-
que de Caxias, o Adrenalina com Ramon, voando diretamente 
da rampa de Niterói, e por aí vai. Gente local em peças nacio-
nais: assim o público do 18 se reconhece no Futura. 

Mas foi no final de 2007 que surgiu um projeto que seria um 
grande passo para a geradora. Depois de sermos apresenta-
dos pela Mobilização ao Fórum Cultural de Niterói e fazer uma 
boa provocação aos produtores locais, foi criado o projeto Ni-
terói Encontra Niterói, uma série de 10 programas produzidos 
por 8 ONGs e produtoras da cidade sob a supervisão do Canal. 
Uma produção colaborativa que teve o apoio da Secretaria de 
Cultura de Niterói. Acordo firmado, reuniões, workshops, os 
produtores colocaram a mão na massa e saíram em campo. 
Não foi fácil, pois o Futura tem normas bem específicas e me-
tódicas e cada ONG tem a sua forma de produzir também. Foi 
um grande aprendizado para os envolvidos. E no dia do aniver-
sário de Niterói estreamos a primeira série de programas ex-
clusivamente para o Canal 18. História, esporte, literatura, artes 
plásticas, cinema, música, todos esses temas são tratados nos 
programas para conectar o nosso público à cidade.

Em setembro, mês de aniversário do Canal Futura, foi ao ar o especial No Estra-
nho Planeta dos Seres Audiovisuais, que abre uma série de 16 episódios sobre 
imagem, som e a nossa relação com essa linguagem. O tom de ficção científica 
do título, que também está presente nas locuções do programa, cabe bem a esta 
série idealizada pelo cineasta Cao Hamburger. Afinal, o planeta Terra cada vez 
mais parece um estranho mundo no qual todos consomem e produzem narrativas 
audiovisuais. Em qualquer lugar convive-se com imagens e sons: na TV, no com-
putador, nos celulares, nas salas de cinema, nos exames médicos, nos telões nas 
ruas das grandes cidades e isso é só o começo.

Mas afinal: o que é audiovisual? De onde vem essa mania por imagens em movi-
mento? E para onde ela vai? A série é pensada para quem faz e consome audiovi-
sual. Ou seja, para todos nós! Com muito bom humor, o programa mistura recursos 
técnicos e gêneros, propondo-se a discutir a linguagem audiovisual e experimen-
tando-a através de uma narrativa caótica, frenética e multifacetada.

TEMA: formação audiovisual
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 22 de setembro
DURAÇÃO: 30 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

APRESENTADORA: Renata Gaspar é 
atriz formada no Teatro Escola Macunaí-
ma, em 2002, e Studio Fátima Toledo, em 
2005. Estreou no teatro em 2003, com o 
grupo Confraria da Paixão com as peças A 
Farsa do Rei que Virou Boi, Os Órfãos da 
Pátria Amada, A Engrenagem e O Gato de 
Botas, no teatro Funarte, dirigidas por Luís 
de Assis Monteiro. Em 2005, estreou a 
peça Uma Noite de Outono Antes da Paz e 
atuou na novela Umas e Outras, primei-
ra da internet, com direção de Leandro 
Barbieri. No cinema, atuou no curta Perto 
de Qualquer Lugar, dirigido por Mariana 
Bastos, ganhador do Prêmio Canal Brasil 
em Gramado. O papel rendeu a Renata o 
prêmio de melhor atriz no Mostralíngua 
2008 - segunda mostra internacional de 
cinema em língua portuguesa.

FIChA TéCNICA 
Idealização: Cao Hamburger
Produção: Cao Hamburger e Matias 
Mariani
Direção: Paulinho Caruso, Teo Poppovic 
e Luis Carone
Roteiro: Paulinho Caruso, Teo Poppovic 
e Luis Carone
Edição: André Albuquerque, Marcelo 
Junqueira e Felipe Hassum
Produção executiva: Matias Mariani
Direção de fotografia: Anderson Capuano
Direção de arte: Ana Galli e Rodrigo Angulo
Pesquisa: Lucas Justiniano
Assistente de direção: Luis Dreyfuss 
e Daniel Boesel
Direção de produção: Marcelo Monteiro

Coordenação de produção: 
Adriana de Lima Barbosa
Produção: Tom Hamburger, Tiago Cruz, Mari-
na Cunha, Janaína Daelrl e Ricardo Geraldes
Figurino: Yael Amazonas e Magnum Ladeira
Caracterização: Flávio Diogo Souza
Som: Paulo Seabra e Ciro F. D. Aguiar
Trilha sonora original: Sérgio Villaça 
(Sound Design)
Videografismo: Estúdio Paralelo
Elenco de apoio: Beatriz Ricca Marques, 
Jean Daniel Mazon Sereni, Lucas Justi-
niano, Luis Dreyfuss, Marcelo “Locososa” 
Effori, Paulo Seabra, Paulinho Caruso, Ro-
gério Cuca Monteiro e Teodoro Poppovic
Produtora realizadora: Caos Conteúdo e 
Primo Filmes

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Maja Vargas
Produtores assistentes: Renata Gaze e 
Maria Cecília Moutinho
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

NO ESTRANhO PLANETA 
DOS SERES AUDIOvISUAIS
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NOvO TELECURSO

NOITES DE ALMIRANTE

Noites de Almirante é um especial inspirado em um conto de Machado de Assis. 
O programa é fruto de uma parceria do Globo Universidade com a PUC-RJ. Uma 
introdução aborda a importância de Machado de Assis e o making of. Na sequ-
ência, é exibido o especial que tem a seguinte sinopse: diretor de cinema recebe 
convite para realizar uma adaptação do conto Noite de Almirante, de Machado 
de Assis. Enquanto produz o filme, percebe que o relacionamento com sua mu-
lher está se deteriorando.

TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 28 de setembro
DURAÇÃO: 40 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Departamento de Comunica-
ção Social da PUC-RJ e Globo Universidade

FIChA TéCNICA
Elenco: Fernando Alves Pinto, Isabella 
Parkinson, Anna Sophia Folch, Felipe 
Herzog, Hossein Minussi, Alexandre 
Borges, Thiare Maia, Acauã Sol, Bete 
Mendes, Roney Villela e úrsula Corona
Edição: Pedro Henrique Monteiro
Direção: Bruno Mello
Roteiro: Bruno Mello e Paula Santos
Produção executiva: Marcelo Taranto
Trilha sonora: Bernardo Uzeda
Produtora realizadora: PUC-RJ

 O Novo Telecurso é a ampliação do Telecurso 2000 através 
de novos conteúdos e atualização de informações e conceitos. 
Novas disciplinas, como Filosofia, Artes Plásticas, Música, Te-
atro e Sociologia, também enriquecem a coleção, atendendo à 
legislação brasileira para a educação básica. Foram incluídas 
ainda novas linguagens e tecnologias de acessibilidade em to-
dos os programas, com a inserção de legendas ocultas (close 
caption) e LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Outra novidade 
é a criação de um ambiente virtual para fomentar e comparti-
lhar informações e experiências entre os diferentes públicos do 
Telecurso: www.novotelecurso.org.br.
 O programa é resultado de um trabalho cooperativo que 
soma conhecimento e experiências acumulados de milhares 
de educadores, cientistas, especialistas de diversas univer-
sidades e instituições, assim como produtores, alunos e pro-
fessores que vivenciam o Telecurso em todo o país. Todos 
se tornam, de certa forma, construtores na medida em que 

o projeto “se alimenta” continuamente dessas fontes para 
aprimorar e criar materiais pedagógicos e ações de imple-
mentação e de formação continuada.
 Além da exibição em TV, o Novo Telecurso conta com im-
plementações através de telessalas, que podem ser instaladas 
em qualquer lugar. No trabalho, na associação de moradores, 
na igreja e nas escolas, o aluno conta com o acompanhamento 
fundamental do professor e pode concluir o Ensino Fundamen-
tal ou Médio de acordo com a disponibilidade de tempo que ele 
tem para os estudos. O professor é muito importante no proces-
so de aprendizagem e sua atuação faz diferença nos resultados 
de ensino. A telessala conta ainda com equipamentos como 
aparelho de vídeo/DVD, TV, mapas, livros, dicionários e outros 
materiais didáticos que ajudam na aprendizagem.
O Novo Telecurso continua cumprindo seu papel de respon-
sabilidade e inclusão social, dando oportunidades iguais a 
quem a vida deu caminhos diferentes.

TEMA: escola
PÚbLICO-ALVO: alunos do Ensino 
Fundamental e Médio
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 5 de abril
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP), Serviço 
Social da Indústria (SESI/SP) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai/SP)

ELENCO: Cada disciplina do Novo 
Telecurso possui um núcleo de drama-
turgia composto por diferentes atores, 
repórteres e apresentadores, que intervém 
adicionando informações ou entrevistando 
populares, com o objetivo de levantar 
questões importantes abordadas durante 
as teleaulas. O Novo Telecurso conta 
ainda com a presença de um casal de 
apresentadores fixos, conhecidos como 
João e Joana, representados pelos atores 
César Mello e Anelis Assumpção. O casal 
realiza a abertura de todos os cursos de 
cada disciplina, participa de cenas novas 
e transmite mensagens sobre o meio 
ambiente em algumas teleaulas.

845 episódios de 15 minutos:

Ensino Fundamental
Língua Portuguesa - 90 episódios
Matemática - 80 episódios
Inglês - 30 episódios
História - 40 episódios
Geografia - 50 episódios
Ciências - 70 episódios
Ensino Médio:
Língua Portuguesa - 80 episódios
Matemática - 70 episódios
Inglês - 40 episódios
História - 80 episódios
Geografia - 40 episódios
Biologia - 50 episódios
Química - 50 episódios
Física - 50 episódios
Filosofia - 5 episódios
Música - 5 episódios
Artes Plásticas - 5 episódios
Teatro - 5 episódios
Sociologia - 5 episódios

CONSULTORIA:
Professores autores: Paulo Cavalcanti, 
Esequiel Rodrigues de Oliveira, Joaquim 
dos Santos, Ana Cristina Loureiro Jurema, 
Thamy Pogrebinschi, Rubens Lima Junior, 
Sandra Portugal, Nélio Bizzo, José Trivella-
to Junior, Isabel Ortigão, Luzia Mara Moniz 
Freire, Reiko Isuyama, Peter Wilhelm 
Tiedemann, Jorge Andrey Wilhelms Gut, 

Mauro Faro, Monica Lima, Alessandra 
Carvalho, Claudio Egler, Cláudia Lafayette 
Pinto, Luiz Augusto de Carvalho Carmo e 
Antonio Carlos S. Miranda
Consultoria pedagógica: Nélio Bizzo
Consultoria de conteúdo: Renato 
Janine Ribeiro, Rejane Coutinho, 
Henrique Autran Dourado, Alberto 
Guzik e Nestor Lellis Filho.
Consultoria em Closed Caption: 
Helena Dalle
Apoio técnico LIBRAS: Secretaria 
de Educação Especial/MEC

FIChA TéCNICA
Direção artística: Ricardo Elias
Direção geral: Carlos Nascimbeni
Direção de arte: Osmar Muradas e 
Ana Mara Abreu
Diretores responsáveis: Carlos Justino, 
Durval Avelino Filho e Fernando Waisberg
Diretores: Jaílson de Almeida, Mário 
Masetti, Amílcar Claro, Quelany Vicen-
te e Sérgio zeigler
Direção de fotografia: Tércio Parisi, João 
Carlos Queiroz da Luz e Eduardo Poiano
Coordenação de roteiros: Marcelo Tas
Roteiros: Marcelo Macca, Edu Salemi, 
Dionísio Jacob, Beto Moraes, Cláudia 
Dalla Verde, Mariana Veríssimo, Claudio 
Yosida e Rosane Svartman
Consultoria de roteiros: Dario Vizeu
Narração: Luiz Guilherme

Produtora delegada: Carla Esmeralda
Coordenação de produção: 
Carla Espósito, Marcelo de Souza 
Pinto e André Calburza
Coordenação de finalização: 
Felipre Levra e Giovana Saad
Pesquisa: Deize Bélgamo, Marco Pa-
raná, Tica Carvalho e Ivana Sarmanho
Legenda oculta (Closed Caption): 
Time Line-SP
Trilha sonora de abertura: 
Fernando Moura
Trilha sonora e finalização de áu-
dio: Estudio Next e Effects Filmes
Produtoras realizadoras: TVN Comuni-
cação e GW São Paulo Comunicação

FUNDAÇÃO RObERTO MARINhO
Produção executiva: Suely Weller
Assistentes de produção: Ludmila 
Figueiredo, Joana Levy e Paula Reis
Estagiária: Anne Rocha
Assistente administrativo: 
Janaína Cunha
Coordenação pedagógica: Tereza 
Farias, Sandra Portugal, Fátima Gabriel, 
Matilde Oliveira, Edileuza Moura da Sil-
va, Helena Jaconina e Antonita Alencar
Gerente regional São Paulo: 
Jarbas Mantovanini
Gerente geral de educação: 
Vilma Guimarães
Secretário geral: Hugo Barreto

116 117



O bOM JEITINhO bRASILEIRO

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. Os episódios flagram a luta 
diária de pessoas comuns e anônimas para mostrar que é possível fazer a diferen-
ça e inventar um novo “jeitinho”.

Sinopses por episódio (30 minutos):

TOTONHO - no ar em 8 de outubro
O programa acompanha o dia-a-dia de 
Totonho, paraibano de 44 anos, mora-
dor do Rio de Janeiro há mais de 20. 
Muito ligado às artes em geral, ele ela-
bora livros didáticos e é coordenador 
da Rádio Madame Satã, inteiramente 
comandada por meninos de rua. Na 
área musical, há dez anos é o “cabe-
ça” da banda Totonho e os Cabra, que 
mistura rock com baião.

zÉ FERREIRA - no ar em 15 de outubro
O pernambucano José Ferreira é cria-
dor do Projeto Sustentabilidade e Qua-
lidade de Vida na Serra da Bocaina, no 
RJ. Pioneiro, projetou e construiu so-
zinho todo o sítio (residência, moinho, 
casa de farinha etc.) contando ape-
nas com o apoio da família. São eles 
também que produzem seus próprios 
alimentos. O sítio recebe visitas sema-
nais de grupos de turistas interessados 
em conhecer a experiência de vida da 
família. Sua meta, agora, é transformar 
a propriedade em uma Escola Prática 
de Sistemas Agroflorestais. 

IRMÃS OLIVEIRA
no ar em 22 de outubro
O programa acompanha as atividades 
das cinco irmãs da família Oliveira. 
Elas moram juntas, mas cada uma dá o 
seu jeitinho criativo de ganhar dinhei-
ro: Fátima cuida da rua onde vivem e 

é remunerada pelos moradores; Vera 
produz acessórios com material reci-
clável proveniente de Fátima; Inês é 
diarista e põe ordem na casa. 

SEU ALVES - no ar em 29 de outubro
O sapateiro Alves é uma espécie de 
misto de Bispo do Rosário com Pro-
feta Gentileza. Sua vida íntima (casa, 
vestuário e objetos pessoais) obedece 
a uma lógica estética singular, desen-
volvida por meio de pintura, costura 
e colagens. Mas ele ficou realmente 
conhecido na cidade quando resolveu 
divulgar o seu ponto (uma espécie de 
sapataria ao ar livre) pintando muros 
e mais muros da região em que mora. 
Não é à toa que sua freguesia é fiel há 
mais de 27 anos.

MADALENA - no ar em 5 de novembro
O programa de Madá, 48 anos, mostra 
seu importante trabalho no Instituto 
Fernandes Figueira, no Rio, coordenan-
do cerca de 60 voluntários do projeto 
Biblioteca Viva, que visa estimular o 
contato das crianças internadas com o 
universo imaginário, por meio da leitura 
de livros infantis. Madá é casada há 25 
anos, tem dois filhos, adora casa cheia, 
gosta de fazer pães e bolos, além de to-
mar um chope com as amigas.

MARCÃO no ar em 12 de novembro
O programa mostra o engajamento de 
Marcão, motorista da UFBA e coordena-
dor de um grupo de redução de danos, 

um projeto de prevenção e conscienti-
zação que visa minimizar as consequ-
ências do uso contínuo de drogas e a 
prevenção de doenças, em Salvador. 
Com 43 anos, Marcão se reveza entre o 
trabalho como redutor, a lan house que 
montou na frente de casa, o futebol, a 
música e sua preciosa família.

FÁTIMA - no ar em 19 de novembro
O programa mostra a rotina de Fáti-
ma: estudante de Letras da PUC, que 
atua como atriz no grupo Emergência 
Teatral, mas também tosa cachorros 
e conserta computadores para se 
sustentar, além de ser dirigente de 
um grupo budista. Nascida em Recife, 
veio para o Rio tentar a carreira. Aos 
47 anos, se desdobra entre diversas 
atividades distintas, mora em Ipanema 
com dois amigos e possui alguns pa-
rentes na cidade.

HÉLIO LEITES - no ar em 26 de novembro
O curitibano Hélio Leites é um artista 
de múltiplas linguagens. Ele inventa 

formas e performances com caixas 
de fósforos, retrós de linha, pequenos 
objetos sem valor etc. Em suas mãos, 
qualquer material serve como suporte 
para a experiência artística ou como 
veículo para a expressão cultural. Atu-
almente, o artista faz faculdade de Be-
las Artes com bacharelado em pintura 
e vende suas obras todo domingo na 
feira hippie de Curitiba. 

ROSA - no ar em 3 de dezembro
No programa da cabeleireira Rosa, 
podemos contemplar o trabalho que 
ela realiza nas oficinas de preparação 
de produtos estéticos com produtos 
naturais, em São Luis, com meninas 
de comunidades carentes. Engajada e 
atuante no movimento negro, Rosa tem 
38 anos, é dona de um salão afro, mãe 
de dois filhos, adora reggae e namora 
à distância um guatemalteco, que co-
nheceu numa viagem a trabalho. 

MARCELO - no ar em 17 de dezembro
Nesse programa percebemos logo a 
versatilidade de Marcelo em admi-
nistrar mundos tão distintos: de dia, é 
professor de Biologia, lecionando para 
jovens; à noite, é a transformista Suzy 
Brasil, que diverte plateias nas casas 
noturnas cariocas, inclusive na que 
gerencia. Marcelo escreve para o jor-
nal O Sexo e é ícone no meio GLS. Tem 
31 anos e mora na Penha com sua fa-
mília, que o apoia incondicionalmente.

MILCA - no ar em 31 de dezembro
Nesse programa, conhecemos a roti-
na de Milca, motorista de ônibus que 
é sensação na linha 434, das 17h às 3h 
da manhã, no Rio de Janeiro. Super-
conhecida, os passageiros querem 
pegar seu ônibus para garantir uma 
viagem divertida, com muita cantoria e 
alto astral. Milca é extremamente ca-
rismática. Com 47 anos, é mãe de qua-
tro rapazes, adora Orkut e ler livros.

IzABEL - no ar em 7 de janeiro de 2009
O programa mostra a rotina de Izabel, 
de 50 anos e mãe de dois filhos, que se 
divide entre o trabalho de assistente 
de consultório, vendedora de crochê, 

carnavalesca e decoradora de um 
templo maçônico! Além de dar conta 
de tantas atividades, ainda dedica cui-
dados muito especiais à sua mãe, que 
é paraplégica e mora na sua casa. Isa-
bel nos mostra que é preciso ser forte 
para que as adversidades da vida ja-
mais escondam sua beleza.

BATISTA - no ar em 14 de janeiro
O programa acompanha a rotina fre-
nética de Batista entre as jornadas 
de dois empregos, onde simplesmen-
te não sobra tempo para dormir: um 
trabalho começa quando o outro ter-
mina. Ele é faz-tudo de um restaurante 
durante o dia, e garçom de uma casa 
de shows noturna, os dois na Lapa. 
Batista, porém, só faz é agradecer por 
poder trabalhar tanto e ter reconstruí-
do sua vida junto a sua esposa e seus 
dois filhos.

CLEUSA - no ar em 21 de janeiro
O programa mostra a rotina de Cleusa, 
entre a coordenação das atividades 
da ONG Cara do Brasil, projeto de sua 
criação, e seu salão de beleza em que 
faz aplicação de mega-hair, na comu-
nidade de Rio das Pedras, no Rio de 
Janeiro. Cleusa é goiana e veio para o 
Rio para ser jogadora de futebol. Hoje, 
aos 40 anos, é mãe de quatro filhos, 
avó de uma menina, e já está no séti-
mo casamento. 

FÁTIMA - no ar em 28 de janeiro
O programa mostra a criatividade e 
as aptidões de Fátima, 50 anos, que é 
massoterapeuta, adestra cães, faz cur-
so de técnica de bufês e ainda traba-
lha com parto humanizado. Moradora 

de Jacarepaguá 
há 36 anos, ainda é 
síndica do prédio onde mora 
com o sobrinho Felipe e o rotweiller 
Tyson, seu xodó. Namora Jessé há 17 
anos e sonha um dia fazer faculdade 
de Nutrição.

CONSULTORIA: Roberto DaMatta é an-
tropólogo, ensaísta de cultura, mestre e 
doutor pela Universidade de Harvard.

TEMAS: comportamento, 
empreendedorismo
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: liberado 
PRODUTORA REALIZADORA: 
Filmes do Serro

FIChA TéCNICA
Direção: Antonio de Andrade e 
Marcia Menezes
Edição: Marcia Medeiros, Adriana Borges, 
Tatiana Gouveia, Lethicia Ribeiro, Fernanda 
Bastos, Mariana Kaufman e Glauco Guigon
Produção executiva: Mauro Pizzo
Direção de fotografia e câmera: Marcio 
Menezes, Paulo Castiglioni e Thiago Scorza
Pesquisa: Beth Formaggini, Poliana Paiva, 
Renata Than, Ana Claudia Bastos, Gustavo 
Nogueira e Lara Guaranys
Produção: Lara Guaranys, 
Monique Colares e Renata Miranda
Assistente de direção: Rafael Lando
Som: Bernardo Gebara, Altyr Pereira e 
Pedro Moreira
Videografismo e abertura: 
Vitor Bellicanta e Nikolas Klam
Trilha original: Rodrigo Lima
Produtora realizadora: Filmes do Serro
 
CANAL FUTURA
Produtoras assistentes: 
Meriene Mazzei e Joana Levy
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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FILMES COM ALMA ANTROPOLóGICA 

Três produções do Canal Futura foram selecionadas para partici-
par da 11ª Mostra Internacional do Filme Etnográfico, evento que 
aconteceu entre 8 a 15 de novembro de 2008, no Rio de Janeiro. 
O festival apresenta anualmente as mais recentes produções de 
filmes e vídeos documentários de caráter etnográfico, ou seja, 
que registrem aspectos sociais e culturais de um povo.

O Futura marcou presença na mostra com a exibição de epi-
sódios das séries O Bom Jeitinho Brasileiro (episódio Tião) e 
Toda Beleza (episódios Casa de Pedra Enfeitada e De Repente 
Califórnia), além do documentário Polícia Mineira, produzido 
em parceria com a produtora Pindorama e o AfroReggae.

Durante o festival, foi realizado o Fórum de Cinema e Antro-
pologia, um conjunto de atividades voltadas para o debate e a 
reflexão de temas e questões desses dois campos. O evento 
aconteceu em diversos endereços culturais do Rio, como o 
Cine Odeon BR, Museu da República, Memorial Getúlio Var-
gas, Arte SESC Flamengo e Caixa Cultural.

A mostra contou com cerca de 150 peças de audiovisual do 
Brasil e de países como Inglaterra, França, Itália, Portugal, Di-
namarca, Índia e Sri Lanka.

Publicado originalmente em www.futura.org.br

O MUNDO é O MEU LUGAR - AO vIvO

Gravado no Teatro Municipal de Nite-
rói, no RJ, o show reúne músicas dos 
seus dois primeiros CDs, ao lado de 
releituras de Chico Buarque e Gonza-
guinha, entre outros, além de compo-
sições inéditas de Teresa Cristina.

TEMAS: música, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 83 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Deckdisc

Em 1969, ano particularmente duro do regime militar, surgiu, no Rio de Janeiro, O 
Pasquim, tabloide que, com sua irreverência, humor e anarquia, daria uma nova 
roupagem e linguagem ao jornalismo brasileiro, uma forma mais coloquial à pu-
blicidade e causaria um forte abalo nos níveis da hipocrisia nacional. A TV Câma-
ra conta no documentário O Pasquim - A Subversão 
do Humor, através dos principais personagens 
desta história, como ele invadiu o Brasil, en-
frentando a censura e a cadeia com o riso 
aberto, como se fosse mais uma das far-
ras da turma de Ipanema. Jaguar, ziraldo, 
Sérgio Cabral, Luiz Carlos Maciel, Marta 
Alencar, Miguel Paiva, Claudius, Sérgio 
Augusto, Reinaldo, Hubert lembram como 
foi escrita esta página da nossa história. 
Angeli, Chico Caruso, Washington Olivetto 
e Zélio analisam como ela foi determinante 
para as páginas seguintes.

Documentário ficcionado sobre o grande escritor Machado de Assis.Ele nasceu em 
uma família muito pobre, era mulato e sua mãe lavadeira. Com muito esforço estu-
dou e começou a escrever livros, era futurista e tinha a sensibilidade de ver o que 
poderia acontecer no futuro, por isto apelidado de bruxo. Era um andarilho, andava 
pelo Rio de Janeiro, olhava o mar, a Bahia da Guanabara, as ruas da cidade etc. É 
considerado um dos maiores escritores do mundo. O filme mostra o Rio de Janeiro 
atual e antigo, misturando o passado e o presente arquitetônicos da cidade.

FIChA TéCNICA
Direção de filmagem: Rodrigo Carelli 
Direção artística: João Augusto 
Produção: Paulão 7 cordas 
Distribuição: Deckdisc

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Gustavo Baldoni
Produtora assistente: 
Meriene Mazzei
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
Produtora realizadora: Interno

TEMAS: história, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 13 de setembro
DURAÇÃO: 45 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Beto Stefanelli
Produtora realizadora: TV Câmara
Distribuição: TV Câmara

TEMAS: história, personalidades 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios de 30 minutos:

Parte 1 - no ar em 10 de dezembro de 2009
Parte 2 - no ar em 11 de dezembro de 2009
Parte 3 - no ar em 12 de dezembro de 2009

O PASqUIM - A SUbvERSãO DO hUMOR

O RIO DE MAChADO DE ASSIS

LEONARDO PESSINA, 
arquiteto urbanista uruguaio 

sensibilizado com o crescimento 
desordenado da cidade 

de Florianópolis, funda o 
Centro de Assessoria à 
Autogestão Popular - 

CAAP. 

No início de 2008, o CAAP se torna par-
ceiro do Canal Futura no projeto Maleta 
Meio Ambiente e, como início das ativi-
dades, surge a proposta de realização de 
um Fórum sobre Cidades, que envolveu 

17 entidades focadas no tema.
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O projeto Obra Revelada é composto por uma série de programas que busca mos-
trar o caráter único da relação entre pessoas e objetos artísticos. Cada programa 
tem dois convidados-narradores de diversas partes do país, que apresentam obras 
de arte de sua escolha, localizadas em acervos, coleções particulares ou espaços 
públicos de seus estados. Os convidados têm como interlocutor o Prof. Dr. Jorge 
Coli, titular em História da Arte da Unicamp, responsável pela coluna semanal do 
caderno Mais, no jornal Folha de S. Paulo, e curador do projeto. Os convidados não 
são da área de artes plásticas, mas sim escritores, filósofos, cartunistas, cineastas 
e matemáticos, entre outros. Suas visões sobre as obras selecionadas são uma 
janela para o público sobre as possibilidades de apreciação artística e relaciona-
mento subjetivo com objetos artísticos reveladores da riqueza das artes visuais 
brasileiras e do patrimônio artístico nacional.

A série mostra desde os jogos na Grécia antiga até a 29ª Olimpíada da modernida-
de, que aconteceu em 2008 na China. O foco está nos esportes, nas pessoas e nas 
emoções dos jogos, propondo diversão e informação.

TEMA: arte
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: 
Instituto Itaú Cultural

TEMA: esportes
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Kurt W. Oehlschläger
Produção: Dr. Klaus Gallas 
e Dr. Georg Michael Luyken
Produtora realizadora: 
STUDIO L GMBH
Distribuição: STUDIO L GMBH

FIChA TéCNICA
Direção: 
Nelson Enohata, Renata Druck 
e Bruno Carneiro
Edição: Silvia Hayashi, 
Alexandre Taíra e Bruno Carneiro
Direção de fotografia: André Sigwalt 
e Alessandro Rodrigues
Concepção: Renata Bittencourt 
Curadoria: Jorge Coli
Som: Edison Tadeu F. Garcia
Produtora realizadora: 
Instituto Itaú Cultural
Distribuição: Instituto Itaú Cultural

Sinopses por episódio (30 minutos):

EPISÓDIO 1 - no ar em 24 de outubro
Em conversa com Jorge Coli, João 
Sayad fala de sua relação com a obra 
A Leitura, de Caetano Fraccaroli, está-
tua presente na Biblioteca Municipal 
de São Paulo; e Elke Maravilha fala da 
estátua de Carlos Drummond de An-
drade, realizada por Leo Santana, no 
Rio de Janeiro.

EPISÓDIO 2 - no ar em 31 de outubro
Em conversa com Jorge Coli, Edílson 
de Souza fala de sua relação com a 
obra Ventanias - 1888, de Antonio Par-
reiras, pertencente ao acervo da Pina-
coteca do Estado de São Paulo; e Car-
los Reichenbach fala de duas obras de 
Rodolpho Tamanini Netto.

EPISÓDIO 3 - no ar em 7 de novembro
Em conversa com Jorge Coli, a ginasta 
Daiane dos Santos fala de sua relação 
com a Usina do Gasômetro, inaugura-
da em 1928 e transformada em Centro 
Cultural em 1990, em Porto Alegre; e o 
poeta Fabrício Carpinejar fala da obra 
A Idiota - 1991, de Iberê Camargo.

EPISÓDIO 4 - no ar em 14 de novembro
Em conversa com Jorge Coli, o astrô-
nomo Augusto Damineli fala de sua 
relação com a obra O Profeta, de Hen-
rique Aragão.

EPISÓDIO 5 - no ar em 21 de novembro
Em conversa com Jorge Coli, a arque-
óloga Niéde Guidon fala de sua rela-
ção com o Parque Nacional Serra da 
Capivara, no Piauí; e Benedito Nunes 
fala da obra Madrugada fria, do fotó-
grafo Gratuliano Bibas.

ObRA REvELADA PAIxãO OLÍMPICA

Durante o Fórum, as repre-
sentantes da Associação das 

Mulheres Maricultoras relataram 
suas dificuldades em relação ao 

cultivo de mariscos, especial-
mente em razão das agressões ao 
meio ambiente, e o assunto virou 

pauta de um Globo Ecologia. 

O programa alterou o poder das 
mulheres na luta pela defesa do 
meio ambiente junto ao poder 
público e agora as mulheres 
maricultoras estão utilizando 

o programa para divulgar a 
produção da maricultura de Santa 

Catarina para todo o país.

Sinopses por episódio (30 minutos):

AS MODALIDADES OLÍMPICAS - no ar em 8 de julho
O primeiro episódio destaca os grandes momentos dos esportes olímpicos, além 
das dificuldades que os atletas enfrentam no caminho para as grandes conquis-
tas. As Olimpíadas modernas apresentam diversas modalidades novas, além das 
tradicionais e já conhecidas.

A PAIXÃO OLÍMPICA - no ar em 15 de julho
O episódio aborda os princípios olímpicos e como suas realidades estão inseridas 
no século XXI. As grandes ideias de Coubertin permanecem vivas até hoje? 

AS ABERTURAS MAGNÍFICAS DOS JOGOS OLÍMPICOS E A MÍDIA - no ar em 22 de julho
O episódio retrata as ideias e influências por trás das magníficas cerimônias de 
abertura dos últimos anos: apresentações artísticas do mais alto nível que visam a 
disseminar ideias de paz e liberdade em todo o mundo. 

OS GRANDES HERÓIS OLÍMPICOS - no ar em 29 de julho
Os Jogos Olímpicos sempre produziram grandes astros dos esportes, sendo que 
muitos deles eram desconhecidos antes dos Jogos. O episódio exibe alguns des-
tes grandes esportistas e os astros olímpicos dos Jogos da Antiguidade.

MAIS RÁPIDO - MAIS ALTO - MAIS FORTE - no ar em 5 de agosto
O esporte não está associado somente aos vencedores, mas também às derrotas 
trágicas e aos acidentes. O episódio apresenta uma breve amostra desses dois 
aspectos e os méritos de ser um vencedor na História Antiga. Também é exibida 
uma homenagem especial às grandes mulheres de Olímpia.
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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 temporada, en-
tre os países desvendados estão Be-
lize, Bahamas, Nicarágua, Honduras, 
Jamaica, Paraguai e Uruguai.

TEMAS: diversidade cultural, história
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2004
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

APRESENTADOR: Luís Nachbin é formado em Ciências Econômi-
cas pela UFRJ e em jornalismo pela PUC-RJ. É mestre em televisão 
pela San Francisco State University. Foi correspondente internacio-
nal do jornal O Globo, repórter da TV Educativa e da Rede Globo. 
É produtor independente e professor de Telejornalismo da PUC-RJ.

Sinopses por episódio (30 minutos):

O TEMPO NÃO PARA - BELIzE
no ar em 10 de novembro
Para o país número 50 de suas andanças 
pelo mundo, Luís Nachbin tem um plano 
simples: pegar a estrada. Em Belize, a 
ordem é estar sempre em movimento e 
aberto às surpresas do caminho. Tanto 
que os lugares visitados foram escolhi-
dos pelos nomes: Progresso e La Demo-
cracia. Esses dois povoados são a base 
para recordações de velhas viagens e 
reflexões sobre progresso, democracia 
e, é claro, Belize. 

SUCURSAL DO PARAÍSO - BAHAMAS
no ar em 11 de novembro
As Bahamas são apresentadas 
por aquilo que o Passagem para... 
evita em todos os outros países: o 
turismo, que emprega mais de 50% 
da população. A imagem criada 
por essa indústria é tão poderosa 
que a cidade perdida de Atlântida 
pode até existir, na chamada Ilha 
do Paraíso. A antropóloga Nicolet-
te Bethel ajuda a desvendar onde 
começam as Bahamas imaginárias 
e terminam as reais. Elas se encon-
tram?

PAIxãO PELA PALAvRA

A série apresenta, em cinco episódios, a biografia de um dos maiores nomes da 
literatura brasileira: Manoel de Barros. O formato documental reúne depoimentos 
inéditos e exclusivos do poeta em dois momentos distintos: 1992 e 2007, revelando 
histórias sobre sua infância, juventude e carreira. Admiradores anônimos e famo-
sos também falam sobre o autor e sua obra. A série é narrada por dois apaixonados 
fãs de Manoel de Barros: a atriz Cássia Kiss e o jornalista José Hamilton Ribeiro, 
que se revezam na leitura das poesias. Estruturados a partir da obra do artista e 
costurados por depoimentos de Manoel, poesia e história se complementam, com-
pondo um universo vivo e ritmado.

Sinopses por episódio (30 minutos):

AUTORRETRATO FALADO
no ar em 18 de março
O episódio apresenta a infância de Ma-
noel de Barros no pantanal mato-gros-
sense, onde experimenta suas primeiras 
impressões acerca do mundo e com a 
linguagem. “Eu hoje amo as pobres coi-
sas do chão porque fui criado com elas”, 
disse Manoel, que faz das coisas peque-
nas o substrato de sua obra. 
 
ENTRE O MAR E O MATO
no ar em 25 de março
O episódio apresenta o período em que 
Manoel de Barros vive no Rio de Janei-
ro, a partir dos 10 anos de idade, para 
dar continuidade aos seus estudos. No 
Rio, Manoel experimenta o internato 
no colégio, encontra a Biblioteca Na-
cional e seus livros, se interessa por 
política e finalmente conhece Stella, 
que viria a ser sua companheira de 
toda vida e mãe de seus três filhos.
 
O GUARDADOR DE ÁGUAS
no ar em 1 de abril
O episódio apresenta o retorno de Ma-
noel de Barros, já adulto, ao pantanal 
para cuidar das terras deixadas por 
seu pai. A fundação da fazenda Santa 
Cruz e um período de dez anos sem es-

crever fazem parte desse momento de 
sua vida dedicado ao trabalho e ao cui-
dado com a família. Porém, trata-se de 
um período profícuo em que conhece e 
cataloga muitos dos personagens que 
compõem sua obra, dentre eles Ber-
nardo da Mata, que de acordo com o 
poeta, “faz encurtamento das águas”.
 
ADMIRAÇõES - no ar em 8 de abril
O episódio reúne os admiradores e os 
admirados de Manoel de Barros. Os 
artistas plásticos, escritores, composi-
tores, e cineastas que influenciaram a 
sua obra se misturam aos que foram in-
fluenciados pelo poeta. Beatriz Segall, 
Luiz Melodia, Claufe Rodrigues, José 
Mindlin, Siron Franco, dentre outros, lo-
calizam a poesia de Manoel de Barros 
no cenário literário contemporâneo. 

DO ERUDITO AO POPULAR
no ar em 15 de abril
O episódio apresenta o processo de 
popularização da poesia de Manoel de 
Barros. Apesar de escrever seu primei-
ro livro em 1937, sua poesia conquista o 
público leitor em meados dos anos 80, 
relembrando um artigo do Millôr que di-
zia: “Olhai, moçada, poesia é isso”. Sua 
poesia também ganha novas expres-
sões artísticas, sendo adequada para o 
teatro, cinema e televisão.

TEMAS: leitura, literatura e linguagem, 
personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: CNN/Turner e Ancine

FIChA TéCNICA
Direção e roteiro: Claudio Savaget e 
Enilton Rodrigues 
Pesquisa: Claudio Savaget e Tiago de Barros 
Consultoria: Manoel de Barros
Narração: Cássia Kiss, José Hamilton 
Ribeiro e Fábbio Perez
Produção executiva: 
Elza Kawakami Savaget
Fotografia e câmera: Kaê Rodigues 
(2007) e zaqueu Goes (1992)
Assistentes de câmera: Vinícius Penelas 
(2007) e Sidney Jones (1992)
Imagens de arquivo: Arquivo Nacional, Glo-
bo Ecologia (1992), Acervo da família Barros
Pesquisa de arte: Marta de Barros
Direção de arte e videografismo: 
Rafael de Barros 
Edição: Robson de Sousa 
Finalização: Lucas de Barros, Luiz Henrique 
Gomes, Robson de Souza e Rubem Savaget
Equipe de produção: Carol Rodrigues, Saman-
ta Bastos e João Wenceslau Leite de Barros 
Sonorização: Tony Pereira
Trilha sonora: Renato Piau 
Produtora realizadora: Nonsense Produções

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtores assistentes: 
Luciana Souza e Renata Lima
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

PASSAGEM PARA...

O fórum sobre cidades ocasionou ainda a realização 
de pesquisa pela Plataforma Dhesca sobre a situação 
da moradia em SC e a aproximação do Futura com a 

União Estadual por Moradia Popular.

hoje a União Estadual por Moradia Popular é parceira 
no projeto Maleta Democracia e doou uma maleta 

democracia básica para a CAAP.
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CONSULTORIA:
Eduarda Hamann é advogada, mestre e 
doutora em Relações Internacionais pela 
PUC-RJ, 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 e Lara Francischetti
Assistência de direção: Ana Melo
Edição: Marco André Sanctos e Fernanda Rondon
Direção de fotografia: Marcio zavarese
Fotografias (Honduras e Nicarágua): 
Emily Sasson 
Direção de arte: Bruno Ribeiro
Pesquisa: Emily Sasson, Renata Viot 
e Clarice Tenório
Produção: Renata Viot, Alessandra Perret 
e Luís Gustavo Ferraz
Figurino: Roberta
Som: Aloysio Compasso
Abertura: Kabum
Trilha original: Gabriel Pinheiro
Produtora realizadora: Nach Vídeo Ltda

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtores 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

MELHOR DE TRÊS - BAHAMAS
no ar em 12 de novembro
Nas Bahamas, um dos destinos turísti-
cos mais desejados do mundo, existem 
praias fantásticas onde não há nenhum 
turista. Longe dos complexos hoteleiros, 
Luís Nachbin vai a três das 700 ilhas que 
formam o país. Ele descobre comidas tí-
picas, um povoado onde se dança qua-
drilha o ano inteiro e personagens como 
a poeta Sylvia Crawford, que revelam 
como tantas ilhas podem construir uma 
identidade comum. 

O SONHO DE SANDINO - NICARÁGUA
no ar em 17 de novembro
Cem mil jovens saem de casa e se espa-
lham por todo o país com um objetivo: en-
sinar todo nicaraguense a ler e escrever. 
Essa história aconteceu em 1980 e foi um 
dos episódios bem-sucedidos da Revolu-
ção Sandinista. Depois de 28 anos, o Pas-
sagem para… resgata uma dessas cem 
mil histórias e promove o reencontro en-
tre uma alfabetizadora e sua aluna. Qual 
terá sido a real herança da revolução?

RESQUÍCIOS DA REVOLUÇÃO - NICARÁ-
GUA  - no ar em 18 de novembro
Luís Nachbin viajou seis mil quilômetros 
para conhecer um programa social chama-
do Fome zero. Isso mesmo: a iniciativa do 
governo da Nicarágua é xará do programa 
brasileiro. Mas em vez de dinheiro, distri-
bui animais e sementes para tentar acabar 
com a fome. Discutir isso é discutir também 
a volta de Daniel Ortega à presidência. O 
revolucionário de 1979 é alvo de severas 
críticas de seus ex-colaboradores.

UM PAÍS POESIBLE - HONDURAS
no ar em 19 de novembro
Uma vez por semana, uma vez por mês, 
sempre que possível, o coletivo de artis-
tas “Paíspoesible” sai à procura de pe-
destres com alguns minutos para ouvir 
suas poesias. O Passagem para... des-
venda Honduras e sua capital Tegucigal-
pa na companhia de músicos e poetas. 
A expressão “República das Bananas”, 
hoje associada a muitos lugares da Amé-
rica Latina, surgiu no país.

GARÍFUNA SOUL - HONDURAS
no ar em 20 de novembro
O músico e deputado garífuna Aurelio Mar-

tinez nos leva a uma viagem a sua cidade 
natal, a pequena Plaplaya. Lá vive uma das 
mais de 50 comunidades garífunas do país. 
Descendentes de negros e índios, muitos 
ainda falam sua própria língua, vivem da 
pesca e não têm energia elétrica. Segundo 
Aurelio, “os garífunas vivem mais da mú-
sica que do alimento”, o que fica claro no 
seu reencontro com a comunidade.

A FESTA NUNCA TERMINA - JAMAICA
no ar em 24 de novembro
O fenômeno “everyday party”, ou seja, 
“festa todo dia”, é o ponto de partida. 
Maquiagem exagerada, danças e per-
formances expõem a energia rebelde 
do povo, bem definida pela professo-
ra Carolyn Cooper. As festas têm ainda 
um papel social: comunidades inimigas, 
marcadas pela violência, estariam se en-
tendendo melhor. Na capital Kingston, o 
jamaicano se mostra em forma de desa-
bafos e mais performances.

LETRA E MÚSICA - JAMAICA
no ar em 25 de novembro
Jamaica é sinônimo de música. Para mer-
gulharmos nessa indústria fonográfica, 
responsável por 10% do PIB, o músico 
Dave Richards foi convidado a criar a trilha 
sonora do episódio. Ao redor de dele, todos 
eram músicos: o dono da vendinha, o taxis-
ta, o homem que conserta sofás. Resulta-
do: muito improviso, uma trilha original e a 
descoberta de um povo “nascido na terra 
do sol / tão corajoso e forte”.

BOBO ASHANTI - JAMAICA
no ar em 26 de novembro
Para falar de Rastafarianismo, Luís Na-
chbin teve uma experiência de 72 horas 
na comunidade dos Bobo Ashanti. Or-
todoxos, eles procuram seguir um coti-
diano parecido com o dos antepassados 
africanos e fugir das influências nocivas 
da “Babilônia” - a sociedade ocidental. 
Rezam várias vezes ao dia, comem comi-
das especiais, fumam ganja (como cha-
mam a maconha) e creem que a salvação 
é a volta à África.

O TIGRE DO CARIBE - TRINIDAD E TOBA-
GO - no ar em 1 de dezembro
Trinidad e Tobago é o 5° maior exportador 
mundial de gás natural, o principal forne-
cedor para os Estados Unidos e o país 

mais industrializado do Caribe. Graças 
ao crescimento da oferta de energia 
na ilha de Trinidad, ganhou o apelido 
de Tigre do Caribe e também a força 
das “mulheres de aço”. Essas traba-
lhadoras aproveitam o crescimento do 
setor de construção para viver de ofí-
cios tradicionalmente masculinos.

à MODA ANTIGA - TRINIDAD E TOBA-
GO - no ar em 2 de dezembro
O Festival da Herança de Tobago cele-
bra a história da pequena ilha, relem-
brando seu passado e expressando sua 
cultura de origens africanas e inglesas. 
Entre as inúmeras apresentações, a 
encenação de um casamento à moda 
antiga é destaque. A procissão e o en-
tusiasmo dançante nas ruas do vilarejo 
de Moriah fazem com que, pouco a pou-
co, Luís Nachbin perca a percepção do 
que é real e do que é imaginário.

Contos de uma Pequena Babel - Ilhas 
Cayman - no ar em 3 de dezembro
Num lugar onde há mais registros de 
empresas que de pessoas, o desafio 
é ir além do estereótipo de paraíso 
fiscal. A inspiração é um concurso de 
redações que mobilizou as crianças 
das Ilhas Cayman. O tema: as origens 
familiares dos jovens autores - mui-
tos deles imigrantes. Os finalistas do 
concurso contam suas histórias e, em 
meio a comédias e romances, aparece 
um outro paraíso: o da educação.

PÁTRIA DE SANDÁLIAS - PARAGUAI
no ar em 8 de dezembro
O Partido Colorado deixa o poder após 
61 anos no governo. Em 2008, a posse 
do novo presidente Fernando Lugo 
causou euforia popular e reuniu pre-
sidentes de todo o mundo. O ex-padre 
franciscano promete mudar o país 
que, com os colorados, vivia o que 
alguns chamam de semidemocracia. 
No Brasil, o imigrante Santiago Bernal 
fala sobre o momento político e a rela-
ção entre os dois países. 

O AQUIDABÁN - PARAGUAI
no ar em 9 de dezembro
Quatro dias após a posse de Fernando 
Lugo, novo presidente do país, Luís Na-
chbin sobe o rio Paraguai a bordo do 

Aquidabán. Enquanto os 400 passagei-
ros tentam encontrar um cantinho em 
meio a pilhas de bagagens e mercado-
rias, Nachbin busca o orgulho da ori-
gem guarani, as esperanças e receios 
com relação ao novo governo e os sen-
timentos despertados pelo gigante que 
mora na margem oposta - o Brasil.

PÁTRIA PEREGRINA - URUGUAI
no ar em 10 de dezembro
O padrão de vida é um dos melhores da 
América Latina, mas grande parte dos 
jovens do Uruguai emigram. Yamandú 
Cardozo, criador de um dos espetácu-
los de maior sucesso no atípico carna-
val de Montevidéu, que dura 40 dias, 
é uma exceção: nunca morou fora do 
país e sua murga tem a terceira idade 
como inspiração. Além dele, a imigran-
te uruguaia Gladys de Arocena também 
nos ajuda a entender o cenário atual.

PAPO VAI, PAPO VEM - URUGUAI
no ar em 11 de dezembro
Um bar, uma lanchonete, uma biros-
ca. Um lugar onde se possa matar a 
sede, ouvir histórias. Ou melhor: matar 
a sede de ouvir histórias. Em quatro 
bate-papos, Luís Nachbin se propõe a 
ouvir e comentar um pouco sobre a re-
alidade do país vizinho. Um casal ho-
mossexual, um jovem radialista, uma 
vedete do carnaval e um tradicional 
boêmio são seus anfitriões.
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PEqUENAS EMPRESAS GRANDES NEGóCIOS

Pequenas empresas grandes negócios orienta empresários de pequenos e mé-
dios empreendimentos e apresenta oportunidades de negócios, novos mercados, 
tendências, franchising e sugestões para gestão de empresas. Apresentado por 
Esther Jablonski. Em 2008 foram exibidos 49 programas.

TEMA: empreendedorismo
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 2 de janeiro
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

O projeto Maleta Futura, criado em 2007, já está na sua 
terceira edição. Idealizada para servir como facilitadora 
na aproximação do Canal com as instituições da sociedade 
civil organizada, as maletas estão percorrendo todos os 
estados brasileiros.
 
Em 2008, o trabalho com a Maleta Toda Beleza, a primeira 
da série, foi consolidado. Durante um ano, foram articuladas 
28 instituições de referência em 4 regiões e através delas 
outras 199 entidades utilizaram os conteúdos.

A Maleta Meio Ambiente, a segunda do projeto, articulou 
uma rede de 40 organizações em todo o Brasil a essas se 
conectaram mais 500 outras entidades, atingindo cerca de 70 
mil jovens. De acordo com Carlos Sander, diretor técnico do 
Grupo Ecológico Guardiões da Vida, ONG sediada em Passo 
Fundo RS, a Maleta Meio Ambiente foi um facilitador, uma 
ferramenta que enriqueceu a nossa caixinha de trabalho. A 
programação que vem dentro da maleta é bem elaborada, 
tem uma linguagem plural. Você vê Norte, Nordeste, Sudeste,  
região Sul, Centro-Oeste onde a gente se identifica.Uma das 
atividades desenvolvidas pelo Grupo Ecológico Guardiões 
da Vida com os conteúdos da Maleta Meio Ambiente foram 
as oficinas temáticas com os funcionários da EMATER, para 
subsidiar atividades com produtores rurais da região norte 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Uma série de efemérides relacionadas ao processo de 
construção e fortalecimento da democracia no Brasil e no 
mundo, levou o Canal Futura, em 2008, a se debruçar sobre as 
questões relacionadas ao tema e levar para o telespectador 
debates, reflexões e informações com o objetivo de 
contribuir para o aprimoramento deste regime político no 
nosso país. Diante deste contexto, foi lançada a Maleta 
Democracia carregando consigo uma síntese do melhor 
dessa programação, como a série Por que democracia? além 
de vários outros materiais disponibilizados por instituições 
parceiras. 

Os conteúdos da Maleta Futura têm contribuído no trabalho 
desenvolvido pelas organizações que aderem ao projeto, 
conforme destaca a educadora, Viviane Nebó, do Instituto 
Polis, parceira da Maleta Democracia : “A maleta veio para 
o Instituto Polis ao encontro com o que a gente trabalha. 
Nosso objetivo é potencializar o material nas nossas 
atividades, nas formações centralizadas e descentralizadas 
nos cursos, nas oficinas e nos seminários. Fazer com que 
esse tema da democracia seja tratado de uma maneira 
diferente, com audiovisual, com jogo e etc.

A rede formada em torno da Maleta Democracia já conta 
com 50 instituições. Todo o trabalho desenvolvido pode 
ser acompanhado através de um banco de dados que é 
preenchido pelas organizações que aderiram ao projeto. 
Elas são responsáveis pelo monitoramento das atividades 
realizadas pela sua rede de instituições parceiras 
contempladas com a maleta básica (uma versão reduzida 
da maleta completa, contendo o kit de DVDs e o caderno de 
texto). O banco de dados pode ser acessado no endereço. 
Lá é possível conhecer as instituições que fazem parte do 
projeto, saber quais são os produtos que compõem cada 
uma das maletas, e conhecer alguns dados estatísticos. 
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MALETAS: ACERvO DO FUTURA + MATERIAL 
INéDITO + PARCERIAS = > CONECTIvIDADES 
JACINTA RODRIGUES|COORDENADORA DE PROJETO DA MOBILIzAçãO COMUNITÁRIA CANAL FUTURA

A REDE SOU DE ATITUDE, 
da bahia, é uma articulação 

interestadual que agrega diversos 
grupos juvenis com foco no moni-
toramento de políticas públicas. 
Passou a ser parceira do Futura 
durante a realização do Fórum 

Social Nordestino.

Cuidaram logo de marcar um chat 
reunindo os diversos grupos que 
compõem ambas. Neste puderam 

se conhecer e trocar experiên-
cias, utilizando a internet como 

meio de comunicação.

Essas duas iniciativas se conheceram durante a apre-
sentação do projeto Maleta Democracia, em Salvador. 

Ambas as instituições possuem poderosos ambientes 
virtuais que possibilitam a mobilização de vários 

grupos: o portal Índios On Line é um grande ponto de 
encontro de diversas comunidades indígenas articula-
das pela Thidewas, e o site Sou de Atitude é um portal 
de diálogos e monitoramento dos diversos grupos da 

Rede Sou.

Já na TEIA 2007, o encontro dos 
Pontos de Cultura em belo horizonte, 
o Futura conhece a ÍNDIOS ON LINE, 
uma iniciativa da ONG Thidewas de 
Alagoas, que utiliza a internet como 

espaço de intercâmbio entre diversos 
grupos indígenas do Nordeste e de 

outros estados brasileiros.

Além disso, por meio da Maleta 
Democracia, a Rede Sou de Ati-

tude ganhou, como conteúdo para 
formação, a publicação “Índios 

pelos Índios”, da Thidewas/Índios 
On Line, enquanto esta conta 

agora com o “Guia de Atitude”, 
cartilha de formação política da 

Rede Sou de Atitude.
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A ideia era - usando os recursos que a comunicação de 
massa oferece - instigar a reflexão sobre o sentido e a apli-
cação da democracia no mundo contemporâneo. Durante 
três anos, a ONG Steps International, que reúne emissoras 
públicas de televisão, como a britânica BBC e a alemã zDF, 
organizou o projeto Por que Democracia?

A Steps selecionou dez documentários de uma hora de du-
ração e mais 18 curtas, entre propostas de todo o mundo. Em 
seguida, convidou 44 emissoras de TV a exibirem os filmes e 
desenvolverem projetos paralelos, sempre provocando seus 
telespectadores com propostas de discussão sobre o tema. 

A estreia da série de documentários foi em setembro de 
2007, simultaneamente na TV e na internet (no site myspa-
ce.com), para um público estimado em 300 milhões de pes-
soas. Os debates ganharam caráter global com a criação 
de fóruns, blogs e salas de bate-papo na internet, mediados 
por um grupo de sete jovens de diferentes países, baseados 
na Democracy House, uma residência de fato, localizada na 
Cidade do Cabo, na África do Sul. Entre eles, Erick Menezes, 
representante do Canal Futura, a única emissora de TV bra-
sileira a participar do projeto Por que Democracia? e tam-
bém a emissora que mais projetos paralelos desenvolveu.

Como telespectadora, fiquei encantada com aquilo a que 
assisti. Os filmes, que tratam de aspectos diversos da de-
mocracia em dez países, sob o olhar de cineastas locais, 
desconstroem a ideia predominante de que o modelo oci-
dental de democracia é um sistema perfeito, o melhor de 
todos. Eles também possibilitam rica análise por quem se 
interessa em entender os motivos de guerras e incidentes 
diplomáticos gerados pela intolerância entre povos de cul-
turas diferentes. Depois de assistir aos documentários, eu 
ficava com vontade de dividir minhas impressões, entender 
melhor aquelas sociedades, saber 
mais sobre os países. Como 

jornalista senti vontade de participar do projeto de alguma 
forma e então decidi apresentar ao Futura algumas suges-
tões para o momento da reexibição dos filmes, em setembro 
de 2008.

A proposta seria reunir pessoas que tivessem vivido nos 
países retratados nos documentários, mas não deveriam 
ser teóricos, especialistas, nem pessoas muito distantes da 
política. Foi quando tivemos a oportunidade de conhecer o 
trabalho da Fundação Alexandre de Gusmão, do Ministério 
das Relações Exteriores, e do Cebri - Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais -, que se prontificaram a nos in-
dicar pessoas com esse perfil. O resultado foi a produção 
de entrevistas com oito embaixadores, que representaram 
o Brasil nos EUA, China, Índia, Paquistão, Libéria, Rússia, 
Egito e Dinamarca, e o geógrafo Carlos Walter Pôrto Gon-
çalves, que morou na Bolívia. 

A formação e a experiência da diplomacia brasileira se 
encaixou perfeitamente no nosso projeto. Inspirados 
pela colaboração dos diplomatas, escolhemos como lo-
cação para as entrevistas o histórico Palácio Itamaraty, 
no Rio de Janeiro-RJ. Ali, entre as alamedas por onde 
caminhou Rio Branco e o lago, ainda povoados pelos fa-
mosos cisnes brancos e negros, fizemos uma segunda 
viagem à democracia.

Nossa equipe - que contou, além do pessoal de praxe, com 
o diretor de documentários Vinícius Reis - usou uma câme-
ra Sony HDV z1, que gravou o material em alta definição. 
Usamos também um steady cam, que serve de suporte para 
a câmera e, acomplado a um colete, deu ao diretor de fo-
tografia Bruno Prada mais liberdade de movimentos. Esse 
equipamento nos permitiu planejar os enquadramentos 
para trazer o telespectador “para dentro” da conversa com 
o entrevistado. E fazê-lo sentir-se convidado a discutir a de-
mocracia com a gente, no Futura.

Entrevistados:

RUBENS BARBOSA (Um Táxi para a 
Escuridão) - no ar em 3 de março
Rubens Antonio Barbosa nasceu em 
São Paulo, em 1938. Foi embaixador do 
Brasil em Washington entre junho de 
1999 e março de 2004, quando acom-
panhou de perto as negociações sobre 
a Rodada de Doha. Foi um observador 
privilegiado da eleição de George W. 
Bush e dos ataques ao World Trade 
Center, em Nova York, e ao prédio do 
Pentágono, em Washington. 

VERA PEDROSA (Charges Sangrentas) 
no ar em 7 de setembro
Vera Pedrosa Martins nasceu no Rio de 
Janeiro, em 1936. Foi embaixatriz do Brasil 
na Dinamarca entre 2001 e 2003. Também 
foi embaixatriz do Brasil na França.

ROBERTO ABDENUR (Por Favor, Vote 
em Mim) - no ar em 14 de setembro
Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur 
nasceu no Rio de Janeiro, em 1942. Foi 
embaixador do Brasil na China entre 1989 
e 1993. Sua última missão antes de se apo-
sentar foi a Embaixada do Brasil em Wa-
shington, EUA, onde esteve até 2007.

CARLOS WALTER PôRTO GONçALVES 
(Procurando pela Revolução)
no ar em 21 de setembro
Carlos Walter Pôrto Gonçalves nasceu 
no Rio de Janeiro, em 1949. É doutor em 
Geografia e colaborador de diversos 

movimentos sociais no Brasil. Na déca-
da de 80, foi assessor de Chico Mendes 
e morou na Bolívia durante três anos 
na década de 90.

FERNANDO REIS (Campanha)
no ar em 28 de setembro
Fernando Guimarães Reis nasceu em Ri-
beirão Preto, São Paulo, em 1940. Como 
diplomata, viveu dois períodos no Japão: 
na década de 70 como secretário, e entre 
1996 e 2001 como embaixador do Brasil 
em Tóquio. Sua missão no país coincidiu 
com o prolongamento da chamada “dé-
cada perdida”, período de crise na eco-
nomia japonesa com implicações socio-
culturais. O Brasil, à época, foi também 
atingido por sucessivas ondas de insta-
bilidade internacional. Fernando Reis foi 
ainda embaixador do Brasil na França, 
Argentina e Itália e atualmente é diretor 
do Instituto Rio Branco.

AMAURY PôRTO DE OLIVEIRA
(Jantar com o Presidente e A Procura de 
Gandhi) - no ar em 5 e 19 de outubro 
Amaury Banhos Pôrto de Oliveira nas-
ceu em Belém do Pará, em 1925. É um 
estudioso dos assuntos asiáticos e 
pesquisador do IEA - Instituto de Eco-
nomia Agrícola - e do Gacint - Grupo 
de Análise da Conjuntura Internacional 
-, entidades ligadas à Universidade de 
São Paulo. Como diplomata, esteve na 
Índia por duas vezes e participou de 
missão administrativa do Itamaraty no 
Paquistão, na década de 70. 

MÁRCIO DIAS (Estamos Vigiando Você)  
no ar em 12 de outubro
Márcio Paulo de Oliveira Dias nasceu em 
Florianópolis, em 1938. Foi embaixador do 
Brasil no Egito e no Sudão entre 1991 e 1995, 
época em que se intensificou o processo 

de paz entre os países árabes e Israel. 
Como embaixador, serviu também 

no Paraguai e na Bélgica.

SEBASTIÃO DO REGO BARROS
(Patriotas) - no ar em 26 de outubro
Sebastião do Rego Barros nasceu no 
Rio de Janeiro, em 1940. Foi embaixa-
dor do Brasil na extinta URSS a partir 
de janeiro de 1990 e na Rússia até de-
zembro de 1994. Acompanhou de per-
to a tentativa de golpe contra Mikhail 
Gorbachev, a ascensão de Boris Yelt-
sin e a dissolução da União Soviética. 
Ocupou alguns dos mais destacados 
cargos da diplomacia brasileira à fren-
te de missões do Brasil junto à ONU, à 
Comunidade Européia e à Organização 
dos Estados Americanos.

ALBERTO DA COSTA E SILVA (Damas de 
Ferro da Libéria) - no ar em 2 de novembro
Alberto Vasconcellos da Costa e Silva 
nasceu em São Paulo, em 1931. Poeta, 
ensaísta, memorialista, historiador, é 
membro da Academia Brasileira de Le-
tras e considerado um dos maiores es-
tudiosos da história e cultura africanas 
no Brasil. Serviu como diplomata em 
Lisboa, Caracas, Washington, Madrid, 
Roma antes de ser embaixador do Bra-
sil na Nigéria e no Benin. Serviu tam-
bém como embaixador em Portugal, na 
Colômbia e no Paraguai.

POR qUE DEMOCRACIA? - ENTREvISTAS

POR qUE DEMOCRACIA?  
AMANDA PINhEIRO|JORNALISTA E APRESENTADORA DO CANAL FUTURA

FIChA TéCNICA

Roteiro e apresentação: Amanda Pinheiro 
Direção geral: Vinícius Reis
Direção de fotografia: Bruno Prada
Produção e assistência de direção: 
Renata Ferraz
Assistência de direção: Felipe Jesus
Operação de áudio: Bruno Espírito Santo

TEMAS: direitos humanos, diversida-
de cultural, vídeos e documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
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POR qUE DEMOCRACIA? - CURTAS

A série exibe documentários de curta duração produzidos no âmbito do projeto Por 
que Democracia? que utiliza filmes para fomentar uma conversa em todo o mundo 
sobre o tema. A coleção de curtas-metragens foi produzida por realizadores emer-
gentes de todo o planeta. Inovadores, eles lançam olhares alternativos sobre o 
nosso mundo. Os filmes, comentados por intelectuais brasileiros, abordam temas 
como democratização dos meios, juventude e democracia, gênero e participação 
democrática, democracia e distribuição de riquezas e subjetividade e participação 
democrática.

TEMAS: direitos humanos, vídeos e 
documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (30 minutos):

PROGRAMA 1 - no ar em 11 de junho
O programa reúne dois documentários 
de curta duração comentados por Ro-
naldo Lemos. 
Não Atire - Desde 1976, ano do início 
das transmissões de TV na África do 
Sul, Riaan Cruywagen apresenta notici-
ários. Ele tem orgulho de ser conhecido 
como o rosto das notícias da África do 
Sul, além de deter o recorde de âncora 
sul-africano com mais tempo de serviço 
do mundo. No contexto do país durante 
a transição para a democracia, Riaan 
explica como sua ética profissional fez 
com que ele permanecesse no posto 
de âncora. Interferência - O direito à 
liberdade de expressão é um elemento 
essencial na democracia. Nos países 
considerados democráticos, há espa-
ço para o exercício concreto desse di-
reito? Ou será a democracia um ideal 
utópico? Em 2002, estações locais de 
TV na Itália se manifestaram contra o 
controle oligárquico exercido pela 
grande mídia.

PROGRAMA 2 - no ar em 18 de junho
O programa reúne dois documentários 
de curta duração comentados por Mo-
ema Miranda. Maria e Osmey conta a 
história de um grupo de crianças cuba-
nas que se reúne para jogar beisebol 
na vizinhança. Juntos, Osmey, Maria e 
seus amigos fazem um campo improvi-
sado, usando frascos de desodorante e 
fita adesiva. Carlos, o mais velho, chega 
ao parque com sua bola e bastão. Ele 
toma a bola de Osmey e a joga contra 
os bancos. Carlos passa a dar as or-
dens e escolhe seus companheiros de 
equipe. Maria é proibida de jogar devi-
do às regras impostas por ele. Durante 
o jogo, muitas situações geram confli-
tos que são resolvidos da forma que 
apenas crianças conseguem. Numa 
reviravolta, Maria assume o controle 
da situação. Enquanto isso, um rádio 
localizado na lateral do campo emite 
um pronunciamento grave e oficial que 
surpreenderia todos os cubanos. 

Kimsahsa 2.0 conta como Marie-
Thérèse Nlandu, membro de uma famí-
lia com tradição na política na Repú-
blica Democrática do Congo, foi presa. 
O filme explora uma Kinshasa tensa e 
militarizada e mostra a grande dificul-
dade em rodar o documentário. Tam-
bém mostra as tentativas feitas para 
manter contato com Marie-Thérèse 
através do Second Life (uma comu-
nidade virtual em 3D), depois que ela 
foi solta e exilada na Bélgica. O filme 
transita entre a cidade real e o mundo 
virtual do Second Life e é acompanha-
do por um expectador silencioso: um 
soldado de madeira que aparece na 
margem da maioria das cenas obser-
vando, esperando, vigiando.

PROGRAMA 3 - no ar em 25 de junho
O programa reúne dois documentá-
rios de curta duração comentados por 
Lena Lavinas. 
Amadurecimento - História sobre a 
passagem de adolescentes ao mundo 
adulto mostrando três idades e está-
gios da democracia. No Quênia, a Era 
Kenyatta foi uma época de grande oti-
mismo e euforia pós-independência e 
é retratada através da ótica inocente e 
ingênua de uma jovem.
Feminino, Masculino - Em uma socie-
dade dominada pelos homens, Farah-
naz Shiri, a primeira motorista de ôni-
bus no Teerã, capital do Irã, construiu 
sua pequena comunidade no ônibus 
que dirige. No Irã, os ônibus públicos 
possuem seções separadas para mu-
lheres e homens. Elas embarcam no 
ônibus pela porta traseira, que é sepa-
rada da porta de entrada masculina.

PROGRAMA 4 - no ar em 2 de julho
O programa reúne dois documentários 
de curta duração comentados por Ma-
nuel Thedim. 
O Velho Peter - O diálogo entre pesso-
as, a natureza e deuses tem como base 
o conhecimento sagrado e a mitologia. 
No mundo moderno, poucas culturas 
que cultuam mitos sobrevivem. Peter é 
o último xamã do rio Kazym, na Sibéria. 
A região que seu povo habita gera 70% 
do petróleo russo. Empresas petrolífe-
ras compram grandes extensões de 
terra no Norte da Sibéria e os indíge-
nas são obrigados a deixar seus lares, 
abandonar seu patrimônio territorial e 
até mesmo sua cultura ancestral.
Não há como se Esconder de Alá - 
O filme conta como um prefeito no 
Paquistão lida com as reclamações 
sem fim sobre corrupção e resolve os 

problemas de seu eleitorado pessoal-
mente. Qual a relação do dinheiro e a 
política na democracia? Alguns ale-
gam que o Sr. Khan usou sua própria 
fortuna para ganhar poder político. 
Seus defensores argumentam que ele 
trabalha de graça e doou mais de 1 
milhão de dólares de sua fortuna para 
assistência ao povo.

PROGRAMA 5 - no ar em 9 de julho
O programa reúne três documentários 
de curta duração comentados por Ri-
cardo Henriques. Na Praça - A Croá-
cia é um pequeno país onde as pesso-
as gostam de tirar férias prolongadas. 
Ninguém gosta de lembrar que um dia a 
Croácia já fez parte do território iugos-
lavo. Mas alguém na praça da cidade 
de Zagreb faz questão de lembrar isso 
a todos. Três Cegos - A Índia é a maior 
democracia do mundo. Na capital Dé-
lhi, há uma rua isolada para protestos 
permanentes: a Rua do Parlamento. 
Diariamente, pessoas se reúnem para 
fazer toda sorte de exigências. Nesse 
dia, no meio da multidão, três homens 
cegos se deparam com um elefante. A 
multidão aparece reivindicando e os 
três homens tentam descobrir o que é 
aquele imenso animal. 
As Famosas Últimas Palavras - A opi-
nião geral dos britânicos sobre outras 
culturas tende a ser negativa. Isso se 
deve, especialmente, à mídia e aos 
políticos que destacam o crescente 
número de refugiados e imigrantes 
que chegam à Grã-Bretanha. O filme 
revela a complexidade da atitude das 
pessoas perante minorias étnicas e o 
medo delas em usar o transporte pú-
blico por causa de atentados. 

FIChA TéCNICA
Distribuição: Steps International
Comentaristas: Lena Lavinas, 
Manuel Thedim, Moema Miranda, 
Ricardo Henriques e Ronaldo Lemos
Edição: Érico Luiz Pereira
Câmera: Renato Andrade 
Som: Marcelo Seabra
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Produtores assistentes: Marcela 
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Supervisão geral: Hugo Barreto
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NOvAS MÍDIAS: PENSANDO A Tv qUE FAZ PENSAR
LARISSA MAChADO|LíDER DE PROGRAMAS DO CANAL FUTURA

Entre os dias 10 e 12 de julho, aconteceu em Belém do Pará 
o Programa de Capacitação em TV e Novas Mídias, orga-
nizado pelo Instituto de Estudos da Televisão (IETV), com 
o objetivo de levar informação sobre a expansão do setor 
audiovisual no Brasil e fomentar a produção regional inde-
pendente. Os debates e workshops foram promovidos em 
parceria com o Sebrae, durante a Feira do Empreendedor.

Tive o prazer de participar do primeiro dia do evento, ao lado 
de outros profissionais de TV. O tema a ser debatido era For-
matação de Projetos para TV. Estavam presentes, além do 
Canal Futura, representantes dos canais GNT, MTV, SBT e 
da Endemol Globo. 

O auditório, com capacidade para 250 pessoas, estava lo-
tado. A vontade de ouvir o que os profissionais tinham a 
dizer era tanta, que muita gente se espalhou pelo chão ou 
assistiu em pé a um dia inteiro de palestras. Essa vontade 
estava presente nos olhares, na concentração e nos ques-
tionamentos dos estudantes e profissionais. 

Nelson Hoineff, presidente do IETV, iniciou o evento dizen-
do que “nem sempre quem faz TV pensa sobre TV, e quem 
pensa sobre TV normalmente não faz TV”. Usando esse 
argumento, iniciei minha explanação completando que o 
Canal Futura não só pensa TV, mas faz uma programação 
principalmente para estimular o telespectador a pensar, a 
questionar o que está à sua volta. 

Após explicar o que é o Canal Futura e o trabalho da Mobiliza-

ção Comunitária, mencionar as parcerias com as TVs universi-
tárias, explicar como funciona o nosso intervalo e apresentar 
o projeto Geração Futura, cheguei no ponto principal: como 
funciona o Pitching do Futura, processo de seleção de proje-
tos externos que acontece desde 2005 e que já premiou as sé-
ries O Bom Jeitinho Brasileiro, da produtora carioca Filmes do 
Serro, e a série sobre imigração com o sugestivo nome Che-
gados, da produtora paulistana Bossa Nova Films. Em 2008, o 
Futura esteve à procura de séries sobre saúde coletiva, tendo 
como perspectiva o papel da prevenção. 

Depois de compartilhar com o grupo indicações de ordem 
técnica e conceitual que envolvem o processo de produzir 
projetos para TV, aproveitei a diversidade dos profissionais 
presentes para reforçar a importância de se conhecer muito 
bem o perfil de cada canal na hora de formatar uma ideia.

Na rodada de perguntas, a maioria dos questionamentos re-
fletiu a curiosidade em relação à presença de projetos do Es-
tado do Pará no Pitching deste ano, e sobre o Futura ainda 
não ser um canal de TV aberto. Reforcei nossas estratégias de 
expansão do sinal do Futura, seja através do cabo, parabólica, 
TVs universitárias e pela geradora educativa ao qual estamos 
vinculados, na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. 

Ao final do debate, fui procurada por muitos jovens. Foram mui-
tos elogios ao Canal, muitos olhos brilhantes por saberem do 
Geração Futura e, acima de tudo, muita vontade de aprender 
ainda mais. O que me deixou a certeza de que nos próximos 
dois dias de evento aquele auditório continuaria pequeno.

POSITIvO

PRÊMIO GESTãO ESCOLAR 2007

Thabo, Thabiso e Moalosi são três 
jovens lesotainos numa missão. Eles 
viajam com uma sala de cinema móvel 
pelas montanhas do Lesoto, projetan-
do filmes em várias comunidades re-
motas. Em um país onde quase um ter-
ço da população é soropositiva, eles 
participam de um grupo pequeno de 
pessoas que assumem sua condição 
abertamente. Eles são pioneiros nessa 
área, além de serem estrelas de cine-
ma que fazem um grande sucesso com 
as mulheres. Como alguém consegue 
arrumar garotas quando assume para 
o mundo ser soropositivo? Os três jo-
vens se mostram de uma forma pouco 
vista nas telas dos cinemas. Esse filme 
captura a essência da vida e dos dile-
mas desses jovens.

O Prêmio Nacional de Referência em 
Gestão Escolar reconhece e valoriza 
as experiências inovadoras das es-
colas públicas brasileiras. Além disso, 
estimula a prática da autoavaliação, o 
que ajuda a reforçar o compromisso 
com a qualidade de ensino e a melho-
ria da gestão. Criado em 1998, o prêmio 
já teve 9 edições e quase 19 mil esco-
las inscritas. Até hoje, 546 receberam 
diplomas de Referência Nacional em 
Gestão Escolar.
 
O prêmio é uma iniciativa do Consed, 
Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Educação, da Undime, 
União Nacional de Dirigentes Muni-
cipais de Educação, da Unesco e da 

Fundação Roberto Marinho. E tem 
o apoio da Embaixada dos Estados 
Unidos, do Movimento Brasil Compe-
titivo e do Compromisso Todos pela 
Educação.
 
O Prêmio Nacional de Referência em 
Gestão Escolar 2007 aconteceu no 
auditório da Universidade Mackenzie, 
em São Paulo, e foi transmitido ao vivo 
em uma edição especial do Jornal Fu-
tura no dia 27 de novembro de 2008. 
Seis finalistas concorreram ao título 
de Escola Destaque Brasil: escolas 
concorreram ao título de Destaque 
Brasil. Os finalistas foram: a Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental e Médio 
Simão Angelo, em Penaforte, Ceará, o 

Colégio Estadual Antenor Padilha, em 
Ivolândia, Goiás, a Escola Estadual 
Professor Luiz Antônio Corrêa de Oli-
veira, em Araxá, Minas Gerais, o CIEP 
415 Miguel de Cervantes, em Itaboraí, 
Rio de Janeiro, a Escola Municipal 
Professora Amazona Oliveira Montei-
ro, em Boa Vista, Roraima e a Escola 
de Educação Básica Doutor Frederico 
Rolla, em Atalanta, Santa Catarina.
 
Com apenas três anos de existência 
e um projeto que valoriza e integra o 
conhecimento da cultura local no pro-
cesso educativo, a Escola Municipal 
Professora Amazona Oliveira Montei-
ro, em Boa Vista, Roraima, foi eleita 
Destaque Brasil. 

FIChA TéCNICA

Universidade Presbiteriana Ma-
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Unidade móvel: Interface Produções
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Produção: Janaína Paixão, Andréa 
Loureiro, André Libonati e Vinícius Dias
Videografismo: Stânio Soares 
Edição de imagens: Artur Jorge Silva
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Engenheiro responsável: 
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Editora-chefe: Ana Lagôa 
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Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes 
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TEMAS: cultura regional, vídeos e 
documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 1 de dezembro
DURAÇÃO: 48 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA 
Produção: Don Edkins 
Produção executiva: 
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Direção: Teboho Edkins 
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Distribuição: Steps International

134 135



PRÍNCIPES E PRINCESAS

PROFISSõES DE FUTURO

Este instigante filme inspirado no teatro 
de sombras apresenta fantásticas per-
formances em um antigo teatro. Em seis 
pequenas narrativas, uma menina e um 
menino se transformam em herói e he-
roína e viajam no tempo para os quatro 
cantos do mundo. Imersos num mundo 
de sombras elegantes e encantadoras, 
telespectadores jovens e adultos delei-
tam-se com a beleza do Antigo Egito, a 
refinada arte japonesa, o clima românti-
co da Idade Média e os fabulosos misté-
rios do ano 3000. Do mesmo diretor dos 
sucessos Kiriku e A Feiticeira.

Produzida pelas Universidades Parceiras do Futura, a série é dirigida a jovens que 
estão prestes a ingressar no Ensino Superior e necessitam de informações sobre 
as carreiras que pretendem seguir. As profissões documentadas se encaixam no 
perfil de carreiras que estão despontando no mercado de trabalho e que têm um 
grande potencial de empregabilidade para os recém-formados na área.

TEMA: mercado de trabalho
PÚbLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: TV Lumen, FURB TV, TV 
Univap, TV UFOP, UPF TV, TV Unifor, 
Mackenzie, TV UNAERP Ribeirão, TV 
Univali, TV Unisinos, UESC TV, Unipar

TEMA: universo infantil
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2008
No ar em 11 de outubro
DURAÇÃO: 70 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção e roteiro: Michel Ocelot
Produtora realizadora: Canal +
Distribuição: Celluloid Dreams

Sinopses por episódio (30 minutos):

PROGRAMA 1 - no ar em 10 de novembro
O documentário de Gastronomia, pro-
duzido pela PUC do Paraná, abre a sé-
rie Profissões de Futuro, mostrando o 
dia-a-dia de um chef de cozinha, um 
músico que mistura gastronomia com 
melodia e uma crítica gastronômica 
de um jornal curitibano. Na sequên-
cia, a profissão é Moda. Produzido 
pela FURB, o episódio mostra ainda 
a rotina de uma estilista de moda, as 
opiniões de um presidente de uma in-
dústria têxtil e de uma produtora na 
área de concepção visual nos eventos 
de moda. Para finalizar o primeiro epi-
sódio, a Univap apresenta o mundo da 
Engenharia Biomédica, desvendando 
as atividades do engenheiro biomédi-
co nas áreas de pesquisa e mostrando 
formandos na área que trabalham com 
softwares específicos para os exames 
de tomografia, por exemplo.

PROGRAMA 2 - no ar em 17 de novembro
O episódio começa com a Engenharia 
Geológica. A UFOP, de Ouro Preto, mos-
tra como é a profissão de engenheiro 
geólogo e suas vertentes, com os depoi-
mentos de professores e alunos da car-
reira. A UPF, de Passo Fundo, apresenta 
o tradicional curso de Medicina, ainda 

um dos mais procurados nos vestibula-
res. Coordenadores do curso de gradu-
ação, professores e alunos comentam 
sobre as características do curso, suas 
dificuldades e sobre o cotidiano de um 
médico. Encerrando o programa, o cur-
so de Belas Artes é o assunto da Unifor, 
de Fortaleza. A arte, sua aplicabilidade 
em outras áreas e as possibilidades 
de ocupação do profissional se abrem 
com o estudo sistematizado.

PROGRAMA 3 - no ar em 24 de novembro
A Mackenzie apresenta a Arquitetura. 
Toda a imponência das construções, a 
modernidade dos projetos, a criativida-
de dos profissionais. Além de falar sobre 
a carreira, apresenta o arquiteto que 
coordenou a revitalização da Catedral 
da Sé, na capital paulista, o responsá-
vel pelo novo projeto da Livraria Cultura 
na cidade e um arquiteto que também é 
ilustrador e cartunista. A UNAERP fala 
sobre a ainda desconhecida profissão 
de tecnólogo sucroalcooleiro, sobre 
as características do curso, as possi-
bilidades de atuação no mercado e as 
perspectivas para a profissão. A Univa-
li, de Itajaí, apresenta o curso de Oce-
anografia, mostrando a importância 
desse profissional em diversas áreas, a 
carreira em pesquisa e em campo e a 
paixão pela oceanografia.

PROGRAMA 4 - no ar em 1 de dezembro
A Unisinos fala sobre o Jornalismo e 
como essa tradicional profissão pode 
assumir novas formas no mercado de 
trabalho, com a segmentação dos pú-
blicos e as novas formas de comuni-
cação. Ciências Biológicas é o curso 
apresentado pela UESC, que mostra as 
modalidades que o curso oferece, sua 
atratividade para os vestibulandos, a 
riqueza do trabalho com os seres vivos 
e as possibilidades dessa carreira. A 
Unipar apresenta o curso de tecnolo-
gia em Estética e Cosmetologia, mer-
cado em franco crescimento em todo 
o mundo. O jovem descobre qual é a 
estrutura do curso e as possibilidades 
de atuação desses profissionais no 
mercado de trabalho.

FIChA TéCNICA
Produtora realizadora: TV Lumen, 
FURB TV, TV Univap, TV UFOP, UPF TV, 
TV Unifor, Mackenzie, TV UNAERP Ri-
beirão, TV Univali, TV Unisinos, UESC 
TV, Unipar e Canal Futura.
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UNIvERSIDADES PARCEIRAS: 
NO CAMPUS E NO ESTÚDIO DE Tv 

Foi em clima de trabalho em equipe que profissionais do Fu-
tura reuniram-se, no dia 16 de maio de 2008, com reitores e 
representantes das 22 Universidades Parceiras do Canal. O 
encontro aconteceu no Hotel Flórida, no Rio de Janeiro, e 
teve o objetivo de fortalecer o vínculo entre as instituições e 
o Futura, em uma troca de ideias sobre novas oportunidades 
de ações conjuntas.

Para iluminar o debate, foram convidados três palestrantes 
especiais. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discutiu a 
economia brasileira, seus rumos e desafios. Ildeu de Cas-
tro Moreira, diretor do Departamento de Difusão Científica 
do Ministério de Ciência e Tecnologia, tratou das possibili-
dades de uso da TV como aliada da divulgação científica. 
Marcelo Bechara, consultor jurídico do Ministério das Co-
municações, abordou a TV digital e as novas tendências da 
comunicação. 

A união faz a força
“Não seríamos o que somos se não fosse por vocês”, saudou 
Lúcia Araújo, gerente geral do Canal Futura, dirigindo-se aos 
reitores e professores das universidades. “Nossa missão de 
comunicação para transformação social pressupõe enten-
dimento e diálogo entre culturas e, para isso, é essencial a 
manutenção das redes e das alianças”, destacou.
 
Também para os reitores, o encontro foi momento de ex-
pansão dos temas de interesse. “A universidade é hoje um 
dos setores mais conservadores da sociedade. Para nós, é 
muito importante trabalhar com projetos e parcerias como 
a do Futura, que nos ajudem a quebrar paradigmas”, afir-
mou Eduardo Deschamps, reitor da Universidade Regional 
de Blumenau (SC). 

O mesmo pensa Manassés Claudino Fonteles, reitor da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie (SP): “A universidade, 
historicamente, surgiu presa dentro dos muros, muito atada. 
Hoje vejo com otimismo e extrema alegria esse tipo de união, 
que mostra que o Canal está na vanguarda”, opinou.

Para Luiz Antônio Arantes, reitor da Universidade Estadual 
de Goiás, essa concepção de parceria permite a união en-
tre duas instituições capazes de disseminar conhecimento, 
principalmente entre os jovens: “Esta nova geração é muito 
atualizada. É difícil manter o pique”, comentou.

TV feita por jovens
No quesito juventude, a parceria entre as universidades e o 
Futura se dá principalmente através do Geração Futura Univer-
sidades Parceiras, projeto que reúne, há três anos, alunos de 
cursos de Comunicação de diferentes partes do Brasil, em um 
período de oficinas no Canal. Este ano, 36 jovens, dois de cada 
universidade parceira, participaram do projeto.

Os alunos passam por aprendizados variados, em todo o per-
curso para a criação de um programa de TV: roteiro, fotogra-
fia, animação, produção, finalização. Ao término, realizam 
um produto audiovisual. 

“Fico pensando se não poderiam fazer essa mesma experiên-
cia com os reitores no lugar dos alunos”, brincou Arantes.

A produção jornalística feita conjuntamente pelas televisões 
ligadas às universidades e o Futura também é uma ação mui-
to celebrada pela equipe. No último ano, foram mais de 300 
matérias, com um total de quase 20 horas diretas de material 
gravado pelas universidades. Os próprios estudantes univer-
sitários participam ativamente nessa produção jornalística.

Para Ana Lúcia Gomes, gerente adjunta do Canal, a área de 
jornalismo é o desafio direto da parceria: “É a oportunidade 
que temos de construir uma programação plural e trabalhar 
a muitas mãos, garantindo capacitação e transferência de 
know-how”, afirmou Ana Lúcia. “A ideia é abrir mais portas 
e produzir mais programas”, incitou. 

Maleta e download
Projetos como a Maleta Futura e o Futuratec também foram 
lembrados. 

“A Maleta pretende associar conteúdos produzidos pelo Canal 
às iniciativas locais de transformação social”, explicou Marisa 
Vassimon, gerente de mobilização comunitária do Futura. 

A iniciativa da Maleta chega à terceira edição, desta vez 
reunindo materiais sobre o tema Democracia. A primeira, 
realizada em 2006, falou sobre Beleza e a segunda tratou 
de Meio Ambiente. Os objetivos são promover a articulação 
com instituições de referência no país, ter seu material in-
cluído nos acervos locais e, com isso, gerar um banco de 
dados sobre a rede de atuação do Futura. 

“Precisamos pensar em estratégias que possam atingir a 
maioria da população. A parceria com as universidades, por 
exemplo, nos permite identificar e ampliar as oportunidades 
de trabalho da Maleta”, disse Vassimon.

Já a proposta do Futuratec - portal na internet que em breve 
oferecerá programas para download gratuito - é ampliar o 
acesso à produção do Canal. 

“Esse tipo de plataforma de distribuição de conteúdo funcio-
na da seguinte maneira: quanto mais pessoas compartilham, 
maior é o sucesso”, explicou Débora Garcia, supervisora de 
conteúdo e desenvolvimento de projetos do Futura. 

Ela incentiva a participação das universidades na plata-
forma. “A busca por programas é bem simples, toda ba-
seada em palavras-chave. Além disso, é uma excelente 
associação com os guias de estudo distribuídos pela Ma-
leta”, disse Débora. 

Para Douglas Bácaro, representante da Universidade Para-
naense, a participação nesses projetos renderá bons frutos 
para o ensino: “Somos uma das universidades de parceria 
mais nova e somos muito carentes, ficamos quase na fron-
teira do Paraguai. Para nós, é difícil inserir nossos jovens em 
uma visão mais global de mundo”, concluiu. 

Edson Franco, reitor da Universidade da Amazônia, tam-
bém menciona a geografia como fator de dificuldade. 
“Ficamos na esquina do Atlântico com o rio Amazonas. 
Nosso maior problema é o da capilaridade. Adorei a ideia 
da Maleta”, elogiou. 

O amanhã
A próxima ação conjunta firmada entre as universidades e 
o Futura é a série de programas Profissões do Futuro, diri-
gidos aos jovens que estão prestes a ingressar no Ensino 
Superior.

A missão de cada universidade é apresentar um pouco da 
diversidade de sua região e as principais vocações pro-
fissionais, seja nas áreas agrícola, industrial, artística, de 
serviços ou tecnológica. O critério para a definição da área 
escolhida pela TV parceira é a possibilidade de mostrar pro-
fissionais que, apesar de formados no mesmo curso, atuam 
em campos diferentes.

Além disso, o Canal passa a exibir uma vinheta durante a 
programação, mostrando resultados dessa parceria com as 
universidades. 

Publicado originalmente em www.futura.org.br
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Revelando os Brasis, programa apresentado por Ernesto Piccolo, chega à sua 3ª 
temporada exibindo vídeos produzidos por realizadores que moram em municípios 
do Brasil com menos de 20 mil habitantes. Da ficção a documentários, descobri-
mos a diversidade do país, sua cultura, paisagem, costumes e histórias. Entrevistas 
com os realizadores revelam o imaginário de quem mora nas comunidades, além 
de relatar o processo de produção dos vídeos e como transformaram o cotidiano 
das localidades retratadas. Revelando os Brasis é uma parceria do Instituto Marlin 
Azul e do Canal Futura.

TEMAS:  cultura regional, formação 
audiovisual, vídeos e documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Instituto Marlin Azul, 
Secretaria do Audiovisual do Ministé-
rio da Cultura, Petrobras.

APRESENTADOR: Ernesto Piccolo é 
ator, diretor e apresentador. Ele dirige 
a oficina para atores Palco Social, com 
quem vem realizando um espetáculo 
teatral por ano. Além de ter atuado em 
vários filmes, novelas e programas de 
TV, Ernesto fez assistência de direção do 
filme Jogo de Cena, de Eduardo Cou-
tinho. Entre os filmes nos quais atuou 
destacam-se Gatão de Meia Idade, For 
All, Benjamim e Como Ser Solteiro.

PROJETO ONG

RECICLADORES DE DIGNIDADE

O Projeto ONG, veiculado no canal TNT no fim de 2007, começou com a bem-suce-
dida marca de mais de 900 equipes pré-inscritas, entre estudantes, publicitários e 
telespectadores do canal. Dos finalistas, uma só equipe seguiu com o desafio de 
criar a campanha publicitária para a ONG Nós do Cinema, que ajuda jovens caren-
tes do Rio de Janeiro a aprenderem ofícios relacionados ao mercado audiovisual. 
Fernando Meirelles, padrinho da ONG, foi um dos jurados, dividindo a banca com 
Marcelo Salles Gomes, Luis Nascimento e André Lima. Fernando Meirelles ainda 
participou efetivamente do reality show, juntamente com importantes nomes da 
publicidade nacional. Ao final, a equipe vencedora teve como prêmio uma viagem 
ao Festival de Publicidade de Cannes 2007 e a ONG Nós do Cinema teve seu traba-
lho divulgado, além de um filme publicitário realizado.

FIChA TéCNICA
Elenco: Leandro Firmino
Direção: Ariel Guntern
Produtora realizadora: 
Cuatro Cabezas Produtora
Distribuição: Turner

TEMA: formação audiovisual
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: CNN/TURNER

Sinopses por episódio (30 minutos):

EPISÓDIO 1 - no ar em 11 de fevereiro
No primeiro episódio da série, a cidade 
do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus e a 
ONG Nós do Cinema são apresentadas. 
As quatro equipes finalistas são mos-
tradas e uma representante da ONG 
se reúne com cada uma delas para 
dar um briefing do projeto. Sem muito 
tempo para fazer modificações nos ro-
teiros, as equipes encaram os jurados, 
dentre eles Fernando Meirelles, para 
decidir qual delas pegará o job.

EPISÓDIO 2 - no ar em 12 de fevereiro
No episódio, após longa discussão, os 
juízes definem o grupo que vai reali-
zar o projeto. Começa a pré-produção 

do comercial e campanha publicitá-
ria para o Nós do Cinema. Ganhando 
maior intimidade com o cliente, a equi-
pe Biokam, de São Paulo, começa a 
construir a sua ideia.

EPISÓDIO 3 - no ar em 13 de fevereiro
Segundo dia de pré-produção e os de-
talhes da campanha ganham contorno. 
A equipe de produção, formada basica-
mente por participantes do Nós do Cine-
ma, é apresentada aos idealizadores do 
projeto. Finalizar o roteiro do comercial e 
definir como será divulgada a campanha 
são os objetivos neste momento.

EPISÓDIO 4 - no ar em 14 de fevereiro
No episódio, os detalhes da pré-pro-
dução devem ser finalizados. Chega 

o dia da gravação do comercial. Con-
tando com a equipe do grupo Nós do 
Cinema, as adversidades e problemas 
encontrados têm que ser superados 
para que o resultado saia como o es-
perado. Findo o dia, todos estão satis-
feitos com o que foi atingido.

EPISÓDIO 5 - no ar em 15 de fevereiro
No último episódio, as filmagens e 
as fotos para a campanha são con-
cluídas com êxito, restando apenas 
a pós-produção terminar o projeto. 
Na edição do material filmado, co-
nhecemos a vida de Wesley, morador 
da comunidade do Santa Marta, ex-
aluno da ONG e que hoje ganha a vida 
como assistente de edição. 

O documentário mostra a experiência 
de cooperativas de catadores de lixo 
em algumas cidades no Brasil. O foco 
é a luta dos catadores de lixo pela 
organização do seu trabalho e pela 
geração de renda sem exploração 
de intermediários, além do cotidiano 
destes trabalhadores.

TEMAS: vídeos e documentários
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 20 de setembro
DURAÇÃO: 40 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Mauricio Purto 
e Coti Donoso
Produtora realizadora: 
Avina
Distribuição: 
Avina

REvELANDO OS bRASIS III

Sinopses por episódio (30 minutos):

MINHA ARTE É VIDA APÓS A MORTE 
no ar em 7 de dezembro
No programa, Ernesto Piccolo conver-
sa com o realizador do documentário 
Minha Arte É Vida Após a Morte. No 
vídeo, o marceneiro Pedro Giubbini 
transforma galhos, troncos e raízes em 
obras de arte. Em suas mãos, pedaços 
de madeira passam a viver novamente 
na forma de um pássaro, flores ou o 
que mais sua mente imaginar.

A PROFESSORA EM UMA COMUNIDA-
DE ALEMÃ - no ar em 14 de dezembro
Ernesto Piccolo entrevista a realiza-
dora da ficção A Professora em uma 
Comunidade Alemã. Inspirado na vi-
vência da diretora, o vídeo acompanha 
as experiências de uma professora em 
uma comunidade de descendentes de 
alemães. Uma história que começa 
com a dificuldade para chegar à es-

cola, localizada em uma área rural, e 
passa pelo contato com uma cultura 
fortemente marcada pelos costumes 
dos antepassados, pela barreira da 
língua e pelo dilema dos jovens que 
têm que abandonar os estudos para 
trabalhar na roça.

TAIPA NO ESTADO DE SÃO PAULO
no ar em 21 de dezembro
Ernesto Piccolo conversa com a reali-
zadora do documentário Taipa no Es-
tado de São Paulo. O vídeo é gravado 
em Bombas, comunidade de remanes-
centes de quilombo localizada no Vale 
do Ribeira, em Iporanga, São Paulo. 
O documentário mostra a reforma de 
uma habitação utilizando a taipa de 
sopapo (mais conhecida como pau-a-
pique), técnica desenvolvida em siste-
ma de mutirão com materiais extraídos 
da natureza. Nesse processo, aparece 
a ligação com a terra, a identidade e a 
independência dessas comunidades.

PHOTOGRAPHOS - CIMA DA SERRA
no ar em 28 de dezembro
No programa, Ernesto Piccolo en-
trevista a realizadora do documen-
tário Photographos - Cima da Serra. 
O vídeo registra a história de Cam-
bará do Sul, a partir dos registros 
e recordações de diferentes gera-
ções de fotógrafos que viveram na 
cidade. São profissionais que re-
gistraram as vivências do dia-a-dia, 
festas, casamentos, construção de 
casas, abertura de estradas e as 
belas paisagens do município. As 
imagens provocam hoje curiosida-
de, admiração e várias lembranças.

CACHORRO-QUENTE VODU
no ar em 4 de janeiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com o realizador da ficção Ca-
chorro-Quente Vodu, que é também 
exibida. A história mostra, de forma 
bem-humorada, que a superstição e 
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o futebol andam sempre juntos. Toda 
a ação acontece durante uma partida 
de futebol de salão em que, em meio a 
uma animada torcida, uma menininha 
e seu cachorro-quente atormentam a 
cabeça de um torcedor desconfiado.

TRÊS COVEIROS
no ar em 11 de janeiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com o realizador do documentário 
Três Coveiros, que é também exibido. 
Neste vídeo, Coca, Dedê e Manoel Cla-
ra compartilham momentos de amizade 
e companheirismo, rememorando suas 
histórias. Personagens muito populares 
em Guaramiranga-CE, eles narram suas 
vivências enquanto exercem o ofício de 
coveiro, fator determinante na manuten-
ção dessa verdadeira amizade. 

O DONO DO CARNAVAL
no ar em 18 de janeiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com a realizadora da ficção O 
Dono do Carnaval, que é também exi-
bida. Neste vídeo, ambientado em uma 
pequena cidade do interior, um homem 
disputa com as mulheres o direito de 
desfilar vestido de baiana no carnaval. 
Uma série de mal-entendidos leva os 
moradores a acreditarem na morte do 
personagem, que, mesmo dado como 
morto, não deixa de fazer sua aparição 
triunfante no desfile. A história é inspira-
da em Bil, morador de Taiaçu, que, além 
de ser um reconhecido e tradicional 
“benzedor”, fantasia-se de baiana todos 
os anos nos desfiles carnavalescos.

FLORES QUE MURCHAM 
no ar em 25 de janeiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com o realizador do documentário 
Flores que Murcham, que é também exi-
bido. O vídeo revela uma situação cor-
rente em algumas cidades do sertão do 
Rio Grande do Norte, que, por terem sido 
formadas por poucas famílias, realizam 
muitos casamentos entre primos. Em 
Serrinha dos Pintos, por exemplo, essa 
característica da formação local oca-
sionou uma doença genética conhecida 
como síndrome de Spoan.

ENGENHO NOVO
no ar em 1 de fevereiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com o realizador do documentá-
rio Engenho Novo, que é também exi-
bido. O vídeo registra o engenho novo, 
dança característica da comunidade 
quilombola Furnas do Dionísio, que se 
assemelha ao movimento do engenho 
de cana, e seus versos lembram o tra-
balho com essa máquina e as conver-
sas entre seus operadores. Os jovens 
da comunidade, juntamente com os 
mais antigos, estão tentando preser-
var essa tradição.

O BARBEIRO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
no ar em 8 de fevereiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com o realizador da ficção O 
Barbeiro de São Pedro da União, que 
é também exibida. O vídeo narra um 
dia na vida de Seu Joanico através 
dos olhos de um forasteiro que chega 
à barbearia e pede um corte de bar-
ba e cabelo. A tarefa, simples, acaba 
se prolongando devido aos diversos 
acontecimentos que chamam a aten-
ção do barbeiro.

O BAQUE DA zABUMBA CENTENÁRIA 
CONTRA O TIC-TAC DO TEMPO - no ar 
em15 de fevereiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo 
conversa com o realizador do docu-
mentário O Baque da zabumba Cen-
tenária Contra o Tic-Tac do Tempo, 
que é também exibido. O vídeo pres-
ta homenagem ao zabumbeiro Mané 
Rita, falecido em 2008, aos 104 anos 
e 30 dias de idade, fundador da Za-
bumba de Mané Rita e grande incen-
tivador da tradição das bandas de 
pífanos que animam as novenas da 
comunidade de Lati.

O CIRCO CHEGOU
no ar em 22 de fevereiro de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo 
conversa com o realizador do docu-
mentário O Circo Chegou, que é tam-
bém exibido. O vídeo narra a história 
de uma família circense que une cin-
co gerações em torno de uma cultu-

ra em 
que o 
conhecimen-
to passa de pais para filhos. O vídeo 
mostra as dificuldades, a vida na es-
trada, os imprevistos e o amor pela 
arte nesta família.

SOU TEU MANINHO! UM GRITO MARA-
JOARA - no ar em 1 de março de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo 
conversa com o realizador da ficção 
Sou Teu Maninho! Um Grito Marajo-
ara, que é também exibida. O vídeo 
narra a história da menina Natiara 
que vive com a família às margens 
do rio Amazonas. Com o pai doente, 
precisando de cuidados médicos, 
ela e a família embarcam numa via-
gem de três dias rumo à capital. Den-
tro de um barco superlotado, Natiara 
conhece o sofrimento do homem ma-
rajoara: as maresias, os assaltos, a 
luta pela vida, o desconforto e a sen-
sação de isolamento, tudo isso em 
contraste com a beleza e a riqueza 
da Amazônia. 

GUARANÉSIA - OS IRMÃOS MASOTTI E 
O CINEMA - no ar em 8 de março de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com o realizador do documentá-
rio Guaranésia - Os Irmãos Masotti e 
o Cinema, que é também exibido. O ví-
deo narra que, em meados da década 
de 1920, a população de Guaranésia 
se mobilizou em torno da produção do 
longa-metragem Corações em Suplí-
cio, uma produção dos irmãos Carlos 
e Américo Masotti.

TRIUNFO, O INÍCIO DE UMA TRADI-
ÇÃO - no ar em 15 de março de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo con-
versa com o realizador da ficção Triunfo, 
o Início de uma Tradição, que é também 
exibida. O vídeo narra uma história ba-
seada em fatos reais: um surto de febre 
amarela dizimava a população de Ita-
poá. Foi quando apareceu uma mulher 
misteriosa chamada Maria, que fez uma 
promessa para São Pedro, rogando ao 
santo que acabasse com o sofrimento 
das pessoas. Em troca, ela pediu para 
a população erguer uma capela em ho-
menagem a São Pedro. O pagamento da 
promessa, porém, esbarrou nos interes-
ses de um fazendeiro.

PASSAGEIRO 1219
no ar em 22 de março de 2009
Neste programa Ernesto Piccolo 
conversa com a realizadora da ficção 
Passageiro 1219, que é também exi-
bida. O vídeo narra as aventuras dos 
estudantes que, diariamente, após 
um longo dia de trabalho, embarcam 
nos ônibus que os levarão até suas 
faculdades. Uma viagem que pode 
durar até três horas e meia, ou nem 
ser concluída. Muitos irão viajar du-
rante quatro anos ou mais. Nesse 
período, testemunharão as mudan-
ças na paisagem, nas estações, nos 
companheiros de viagens e em suas 
próprias vidas.

REvELANDO OS bRASIS: FOCO INTERIOR  

Quem mora em pequenos municípios dificilmente sonha em 
aventurar-se pela arte cinematográfica. Mas por que não, 
se hoje a tecnologia digital torna muito mais acessível esse 
tipo de manifestação?

É para romper essa barreira que existe o projeto Revelando 
os Brasis, que chega à sua terceira edição. Em cidades com 
menos de 20 mil habitantes, são selecionadas 40 propostas 
de vídeos sobre temas locais. Os moradores recebem capa-
citação especial no Futura e dirigem seus próprios filmes.

O resultado? Diversidade, cultura, paisagem, costumes e 
histórias de Brasis que poucos conhecem. O projeto teve 
sua largada no Futura no dia 7 de dezembro. Na estreia, 
como transformar galhos, troncos e raízes em obras de 
arte. Essa é a história de Pedro Giubbini, um marceneiro que 
mora em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. 

Em seguida, a história de uma professora em uma comu-
nidade de descendentes alemães. As dificuldades para 
chegar à escola, localizada em área rural, e o contato 
com uma cultura fortemente marcada pelos costumes 
dos antepassados, com barreiras de língua e dilemas 
dos jovens que têm que abandonar os estudos para tra-
balhar na roça.

O terceiro episódio se passa em Bombas, comunidade de 
remanescentes de quilombo localizada no Vale do Ribeira, 
em Iporanga, São Paulo. Lá, a reforma das casas utiliza a 
taipa de sopapo, mais conhecida como pau-a-pique, téc-
nica desenvolvida em sistema de mutirão ou reunida com 
materiais extraídos da natureza. 

O projeto Revelando os Brasis é uma parceria do Canal Fu-
tura com o Ministério da Cultura e o Instituto Marlin Azul.

FIChA TéCNICA
Direção: Rosane Svartman
Roteiro: Cris Campos e Márcio Vianna
Direção de fotografia: Alex Araripe
Assistente de direção: Clara Linhart
Cenografia: Bernard Heinburger
Figurino: Dorys Hansen
Maquiagem: Alzira Pereira
Edição: Érico Pereira
Direção de imagem: Paulo Scuotto 
Câmeras: Márcio Pereira, Wanderson 
Athayde e Cambuí
Som: Evaldo Soares
Coordenação de engenharia: 
Ronaldo Proença (supervisão de operações)
Realização: Instituto Marlin Azul, Secreta-
ria do Audiovisual do Ministério da Cultura e 
Canal Futura

CANAL FUTURA: 
Coordenação de núcleo: Maja Vargas 
Produtoras assistentes: Marcela Cairo, 
Renata Gazé e Maria Cecília Moutinho 
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e 
Isadora Andrade 
Supervisão artística: João Alegria 
Produção executiva: Vanessa Jardim 
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes 
Gerente geral: Lúcia Araújo 
Supervisão geral: Hugo Barreto

Publicado originalmente em www.futura.org.br
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SALA DE NOTÍCIAS

Sala de Notícias é um programa diário que aprofunda e discute as reportagens 
de grande exposição na mídia, sempre sobre um tema específico. A cada edição, 
o programa reúne e exibe matérias dos principais telejornais, reportagens pró-
prias e da rede de televisão americana CNN. Ao longo do programa, especialistas 
discutem 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
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: CNN e TV Globo

APRESENTADORES:
Renata Affonso é jornalista. 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. É apresentadora e editora do 
Sala de Notícias desde 2006.

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 S. Paulo e atualmente é repórter e 
editor do Canal Futura. 

Amanda Pinheiro é jornalista com pós-
graduação em Jornalismo Comparado. Co-
meçou 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 apre-
sentadora e editora do Sala de Notícias 
desde 2002.

Programas de 26 minutos:

MEDO - no ar em 2 de janeiro 
PAIXãO POR CARROS - no ar em 7 de janeiro 
DOAçãO DE SANGUE - no ar em 9 de janeiro 
FILHO úNICO - no ar em 14 de janeiro 
PAQUISTãO - no ar em 16 de janeiro  
GUERRAS NA ÁFRICA - no ar em 21 de janeiro 
PREçO DOS ALIMENTOS - no ar em 23 de janeiro 
CARNAVAL - no ar em 4 de fevereiro 
FEBRE AMARELA - no ar em 6 de fevereiro 
COLôMBIA - no ar em 11 de fevereiro 
ROUBO DE ARTES - no ar em 13 de fevereiro 
MOTOBOY - no ar em 18 de fevereiro 
JOSÉ LINS DO REGO - no ar em 20 de fevereiro 
TIMOR LESTE: UMA HISTÓRIA DE SANGUE - no ar em 3 de março 
CRISE GLOBALIzADA - no ar em 5 de março 
MULHERES ATIVISTAS - no ar em 10 de março 
CUBA SEM FIDEL - no ar em 12 de março 
IGREJA DA SÉ - no ar em 17 de março 
FUTURO DAS ÁGUAS - no ar em 19 de março 
TURISMO NO BRASIL - no ar em 24 de março 
ABUSO SEXUAL INFANTIL - no ar em 26 de março 
TORTURA - no ar em 31 de março 
BOLSA FAMíLIA - no ar em 2 de abril 
ESTABILIzAçãO ECONôMICA - no ar em 7 de abril 
DIREITOS CIVIS (EUA) - no ar em 9 de abril 
IMIGRAçãO - no ar em 14 de abril 
CHINA - no ar em 16 de abril 
FELICIDADE - no ar em 21 de abril 
DESMATAMENTO - no ar em 23 de abril 
PREçO DOS ALIMENTOS - no ar em 5 de maio 
TABAGISMO - no ar em 7 de maio 
ELEIçõES NO PARAGUAI - no ar em 12 de maio 
AIDS - no ar em 14 de maio 
INFIDELIDADE - no ar em 19 de maio 
ALIMENTAçãO ORGÂNICA - no ar em 21 de maio 
LEGALIzAçãO DA MACONHA - no ar em 2 de junho 
O MAR - no ar em 4 de junho 
APOSENTADORIA - no ar em 9 de junho 
GUARDA COMPARTILHADA - no ar em 11 de junho 
O PODER DAS MILíCIAS - no ar em 16 de junho 
CHINA APÓS TERREMOTO - no ar em 18 de junho 
PETRÓLEO - no ar em 23 de junho 
1968: UM ANO PARA NãO ESQUECER - no ar em 25 de junho 
ELEIçõES AMERICANAS - no ar em 2 de julho 
RIO MADEIRA - no ar em 7 de julho 

A VOLTA DA INFLAçãO - no ar em 9 de julho 
18 ANOS DO ECA - no ar em 14 de julho 
ARGENTINA - no ar em 16 de julho 
1958 - no ar em 21 de julho
100 ANOS DA IMIGRAçãO JAPONESA - no ar em 23 de julho 
LEI SECA - no ar em 28 de julho 
ENDURECIMENTO DAS LEIS DE IMIGRAçãO - no ar em 30 de julho 
PORTADORES DE DEFICIêNCIAS - no ar em 4 de agosto 08
ABORTO - no ar em 6 de agosto 
TRANSPLANTE DE ÓRGãOS - no ar em 11 de agosto 
OBESIDADE MÓRBIDA - no ar em 13 de agosto 
PATRIMôNIO IMATERIAL - no ar em 18 de agosto 
FUTURO DO COMÉRCIO MUNDIAL - no ar em 18 de agosto 
IBERê CAMARGO - no ar em 25 de agosto
MAPA DA ECONOMIA BRASILEIRA - no ar em 27 de agosto 
NOVAS MíDIAS - no ar em 1 de setembro 
LIXO - no ar em 3 de setembro 
JUVENTUDE E PARTICIPAçãO POLíTICA - no ar em 7 de setembro
RúSSIA E GEÓRGIA - no ar em 8 de setembro 
TRABALHO INFANTIL - no ar em 10 de setembro 
PRÉ-SAL - no ar em 22 de setembro 
CAOS NO TRÂNSITO - no ar em 24 de setembro 
GRAVIDEz NA ADOLESCêNCIA - no ar em 25 de setembro 
40 ANOS DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO - no ar em 29 de setembro
ELEIçõES 2008 - no ar em 1 de outubro 
CRISE ECONôMICA NOS ESTADOS UNIDOS - no ar em 6 de outubro 
SOLIDãO - no ar em 8 de outubro 
CONSTITUIçãO 20 ANOS - no ar em 15 de outubro 
SONO - no ar em 20 de outubro 
MACHADO DE ASSIS - no ar em 22 de outubro 
MUSEU DO FUTEBOL - no ar em 27 de outubro
EXPLORAçãO SEXUAL - no ar em 3 de novembro 
CÉLULA-TRONCO - no ar em 5 de novembro 
ORIGEM DO UNIVERSO - no ar em 10 de novembro 
FORMAçãO DA POLíCIA - no ar em 12 de novembro 
EMPREENDEDORISMO - no ar em 17 de novembro 
CONSCIêNCIA NEGRA - no ar em 20 de novembro 
DESUMANIzAçãO DA MEDICINA - no ar em 26 de novembro 
AIDS - no ar em 1 de dezembro 
ESPORTE PROJETOS - no ar em 3 de dezembro 
SíTIO / CASÉ - no ar em 8 de dezembro 
ENCHENTE - no ar em 10 de dezembro 
AI-5: UM GOLPE NA LIBERDADE - no ar em 15 de dezembro
PROFESSOR SITUAçãO - no ar em 17 de dezembro 
DIREITOS HUMANOS - no ar em 22 de dezembro

A instrutora de trânsito GERALDA 
APARECIDA LIMA é moradora da 
cidade de Coronel Fabriciano-MG 
e sempre viajou de trem por achar 

seguro, relaxante e barato.

FIChA TéCNICA
Apresentação e edição: Amanda Pinheiro, 
Renata Affonso e José Eduardo Brito Cunha 
Editor executivo: Jorge Melo 
Produção: Janaína Paixão, Andréa Loureiro, 
Carolina Sawaia e André Libonati 
Consultoria: Fernando Rossetti 
Editora-chefe: Ana Lagôa 
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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SALA DE NOTÍCIAS EM DEbATE

TEMA: atualidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: CNN e TV Globo

APRESENTADORES: Amanda Pinhei-
ro, Renata Affonso e Lísia Palombini

Sinopses por episódio (60 minutos):

TRÁFICO E CONSUMO DE DROGAS 
ENTRE JOVENS - no ar em 1 de abril 
Pérsio Gomes - psiquiatra, assessor téc-
nico da Divisão de Narcóticos da Secreta-
ria de Segurança Pública de São Paulo
Amado de Faria - juiz criminalista e 
desembargador da Sessão Criminal do 
Tribunal de Justiça
B Negão - rapper
Carlos Eduardo Pellegrini - delegado da 
Polícia Federal

A AMEAÇA DA DENGUE
no ar em 8 de abril 
Giovanini Coelho - representante do 
Ministério da Saúde
Valmi Peçanha - subsecretário de Saúde 
do Município do Rio de Janeiro
Roberto Medronho - epidemiologista da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Alberto Chebabo - infectologista do 
Hospital Clementinho Fraga Filho

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS
no ar em 5 de abril 
Suely Deslandes - socióloga, Centro 
Latino Americano de Estudos de Violência 
e Saúde da Fiocruz
Helena Oliveira - gestora do Unicef
Michelle Gueraldi - coordenadora de 
projeto da Associação Nacional dos Centros 
de Defesa da Criança e do Adolescente

NOVO MERCADO DE TRABALHO
no ar em 22 de abril 
Leyla Nascimento - presidente da Asso-
ciação Brasileira de Recursos Humanos no 
Rio de Janeiro
Fernando Ponte - coordenador do Nú-
cleo de Pesquisa do Trabalho do CNPq
Renato Nishimura - consultor de empre-
sas e headhunter 

O QUE OS JOVENS QUEREM
(Políticas Públicas para a Juventude)
no ar em 29 de abril 
Beto Cury - secretário nacional de 
Juventude
Regina Novaes - antropóloga
Gabriel Medina - representante do Es-
tado de São Paulo no Fórum Nacional de 
Movimentos e Organizações Juvenis
Elder Costa - representante do Estado 
da Bahia no Fórum Nacional de Juven-
tude Negra

INFLAÇÃO DE ALIMENTOS
no ar em 6 de maio
Chico Menezes - economista e diretor 
do Instituto Brasileiro de Análises Sociais 
e Econômicas, o Ibase
Geraldo Barros - coordenador do Centro 
de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada da USP
John Wilkinson - professor de sociologia 
econômica da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro

120 ANOS DA ABOLIÇÃO
no ar em 13 de maio
zulu Araújo - presidente da Fundação 
Cultural Palmares
Carlos Alberto Medeiros - Ministério 
da Cultura
Luis Antonio Pilar - cineasta e diretor de tv

MEIO AMBIENTE X DESENVOLVIMEN-
TO ECONôMICO - no ar em 20 de maio
Marcelo Furtado - diretor do Greenpeace
Bertha Becker - geógrafa uma das maiores 
estudiosas do bioma amazônia no Brasil
Cesário Ramalho - presidente da Socie-
dade Rural Brasileira e plantador de soja, 
milho e cana no Mato Grosso do Sul

REFORMA ORTOGRÁFICA
no ar em 27 de maio
Evanildo Bechara - autor da Moderna 
Gramática Brasileira e membro da Acade-
mia Brasileira de Letras
Francisco Seixas da Costa - embaixa-
dor de Portugal no Brasil
Victor Lopes - cineasta moçambicano
Fafá de Belém - cantora

CÉLULAS-TRONCO
no ar em 3 de junho
Rosália Mendez Otero - neurocientista 
e professora de Biofísica da UFRJ
Lenise Garcia - professora de Biologia 
Celular da Universidade de Brasília
Sergio Rego - vice-presidente da regional Rio 
da Sociedade Brasileira de Bioética
Hermano Viana - um dos mais ativos 
participantes da campanha a favor da 
pesquisa com células-tronco embrionárias 
e pai do cantor Herbert Viana

DIREITOS DOS HOMOSSEXUAIS
no ar em 10 de junho
José Guerra - representante da Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos e coor-
denador da primeira conferência GLBT
Toni Reis - presidente da Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais
Carlos Tufvesson - estilista que mantém uma 
união estável com o companheiro há 14 anos
Édino Fonseca - deputado estadual 
do Partido Republicano que faz parte da 
bancada evangélica fluminense

ELEIÇõES 2008: CANDIDATOS COM FI-
CHAS SUJAS PODEM SE CANDIDATAR? 
no ar em 17 de junho
Roberto Wider - desembargador e pre-
sidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro
Clésio Drumond - presidente da União 
Nacional dos Vereadores
Gilberto de Palma - diretor do 
Instituto Agora
Rogério Schmitt - cientista político

QUAL O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS? 
no ar em 24 de junho 
José Murilo de Carvalho - historiador, autor 
do livro Forças Armadas e Política no Brasil
Geraldo Cavagnari - pesquisador do 
Núcleo de Estudos Estratégicos da Univer-
sidade de Campinas
Michel Misse - coordenador do Núcleo 
de Estudos da Cidadania

LEI DA ANISTIA - no ar em 26 de agosto 
Pedro Cunca Bocayúva - do Núcleo de 
Direitos Humanos da ONG Fase, Federa-
ção de Órgãos para Assistência Social e 
Educacional

Jair Bolsonaro - deputado federal e 
militar da reserva
Cezar Britto - presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil
Antônio José Ribas Paiva - advogado

RAPOSA SERRA DO SOL
no ar em 2 de setembro 
Lílian Barros de Oliveira Almeida - 
advogada da União e coordenadora de 
Estudos e Parcerias da Consultoria do 
Ministério da Justiça
Cacique Júlio Makuxi - coordenador 
de programas do Conselho Indígena de 
Roraima (CIR)
José Hamilton Gondim Silva - secretá-
rio estadual de Assuntos Estratégicos 
de Roraima
Anchieta Júnior - governador de Roraima
Jonas Marcolino - diretor da Sociedade 
de Defesa dos Indígenas Unidos do Norte 
de Roraima (Sodiur)

PRÉ-SAL - no ar em 9 de setembro
Luiz Pinguelli Rosa - diretor da COPPE / 
UFRJ e do Instituto Alberto Luiz Coimbra 
de Pós-Graduação e Pesquisa de Enge-
nharia da UFRJ
Marcelo Néri - economista e chefe do 
Centro de Pesquisas Sociais da FGV
Alfredo Renault - professor de Engenharia 
Química da UFRJ e superintendente da ONIP
Emanuel Cancella - secretário geral do 
SindiPetro-RJ

A AMPLIAÇÃO DA LICENÇA-MATER-
NIDADE E A MULHER NO MERCADO 
DE TRABALHO
no ar em 16 de setembro
Bila Sorj - professora titular de Sociolo-
gia da UFRJ
Vânia Ejzenberg - consultora de Recur-
sos Humanos
Dioclécio Campos - presidente da 
Sociedade Brasileira de Pediatria
Michael Haradom - empresário

ELEIÇõES: VOTO CONSCIENTE?
no ar em 23 de setembro
Paulo Gabriel Godinho Delgado - 
sociólogo e ex-deputado federal
Nelson Saule Junior - coordenador da 
campanha Olho no seu Voto, do Fórum 
Nacional de Reforma Urbana, e coor-

denador da área Direito da Cidade, do 
Instituto Polis
Geraldo Tadeu Moreira Monteiro - 
cientista político
Jairo Nicolau - diretor de ensino 
do Iuperj, coordenador do GT Partidos 
e Eleições da Associação Brasileira 
de Ciência Política (ABCP) e membro 
do Comitê Assessor (Ciência Política) 
do CNPq

FUTEBOL: PAIXãO OU NEGÓCIO?
no ar em 30 de setembro
Caio Ribeiro - ex-jogador e comentarista
Marcos Motta - advogado especialista 
em Direito Desportivo Internacional
Vanessa Riche - comentarista Sportv
Antônio Jorge Soares - professor e 
doutor em Educação Física

IMPACTOS DA CRISE ECONôMICA 
NO BRASIL - no ar em 7 de outubro
Guilherme Dietze - assessor econômico 
do Fecomércio
Reinaldo Gonçalves - professor titular 
de Economia Internacional do Instituto de 
Economia da UFRJ
Myrian Lund - professora de Finanças da 
FGV e planejadora financeira pessoal

PROFESSOR: CULPADO OU INOCENTE? 
no ar em 14 de outubro
Viviane Mosé - filósofa e consultora 
da Secretaria de Educação do Espírito 
Santo
Maria do Pilar - secretária de Educa-
ção Básica do MEC
Paula Louzano - doutora em Educação 
e consultora da Fundação Lemann
Valéria Gonçalves - professora muni-
cipal do Ensino Fundamental do Rio de 
Janeiro e coordenadora pedagógica

OS LIMITES DA JUSTIÇA
no ar em 21 de outubro
Ivone Lixa - advogada e professora da 
Universidade Regional de Blumenau
Odair Tramontin - professor
Valmor Schiochet - doutor em Sociolo-
gia Política e professor da FURB
Flávio Duarte de Souza - promotor de 
Justiça e professor da FURB nas disci-
plinas Direito Penal III e IV e Legislação 
Penal Especial

Participou na estação de uma 
atividade temática planejada 

desenvolvida pelos mobilizadores 
do Programa Educação nos Trilhos, 
que trabalham na estação de trem 

localizada na cidade de Itabira-MG 
com passageiros da VALE. 

A atividade realizada a partir de um 
programa do Futura tinha como tema 

o uso racional da água.
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O Sala de Notícias Entrevista mostra 
entrevistas especiais com personali-
dades que são referência em diversas 
áreas do conhecimento ou que têm 
destaque em suas áreas de atuação.

TEMAS: atualidades, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2002
LICENCIAMENTO: liberado com res-
trições

APRESENTADORES: Amanda Pi-
nheiro, Renata Affonso, Helena Lara, 
Cristina Amaral, Tânia Menai, Helena 
Martinho, Lúcia Lemos, Érika Bauer, 
Ludmila Rosa, Antônio Góis e Wladimir 
Weltman

Sinopses por episódio (26 minutos):

VLADIMIR CARVALHO
no ar em 8 de fevereiro
Vladimir Carvalho é um dos grandes 
documentaristas brasileiros. É pa-
raibano e brasiliense, é nordestino 
e candango. Com 72 anos, Vladimir 
fez 21 documentários, sendo que 
seis são longa-metragem: O País de 
São Saruê (1971), O Homem de Areia 
(1982), Evangelho Segundo Teotô-
nio (1984), Conterrâneos Velhos de 
Guerra (1990), Barra 68: Sem Perder 
a Ternura (2000) e, o mais recente 
deles, O Engenho de zé Lins (2006), 
sobre o escritor José Lins do Rego. 
No Sala de Notícias Entrevista, Vla-
dimir Carvalho fala sobre sua paixão 
pelo cinema e sobre documentários: 
a importância do gênero, os modos 
de fazer e a falta de espaço para a 
veiculação deles na televisão e nas 
salas de cinema. Na entrevista, en-
trelaçada com trechos de seus fil-
mes, o espectador pode comprovar 
que Vladimir Carvalho nunca perde 
o prumo, sempre apura o olhar e ja-
mais perde a ternura.

CLAUDIA TAJES
no ar em 15 de fevereiro
A gaúcha Claudia Tajes sempre escre-
veu profissionalmente. É redatora pu-
blicitária das mais requisitadas. Desde 
o ano de 2000, começou a escrever 

ficção. De lá para cá foram seis livros 
publicados. Agora Claudia arrisca no-
vamente. Está escrevendo roteiros 
e adaptando um dos seus romances 
para o cinema.

ROBERT CASTEL
no ar em 21 de março
Não há sociedade sem trabalho 
e é através dele que se constrói a 
dignidade humana. Esta é parte da 
análise feita pelo sociólogo francês 
Robert Castel. Para o professor da 
Escola de Altos Estudos em Ciên-
cias Sociais de Paris, a democracia 
está ligada não apenas ao direito de 
voto, mas também a uma condição 
de independência dos cidadãos que 
se dá através do trabalho, um direito 
social conquistado através de mui-
ta luta e conflitos. Crítico do libera-
lismo, o pesquisador rejeita termos 
como exclusão social e prefere tra-
balhar com conceitos de desfilia-
ção: “Estamos cada vez mais numa 
sociedade de indivíduos e há um 
número crescentes de pessoas que 
se encontram isoladas e não conse-
guem se afirmar positivamente”. Ele 
fala também sobre a crise do sin-
dicalismo, as formas de financiar a 
seguridade social e a globalização, 
que, segundo Castel, não fez uma 
redistribuição da riqueza: “Os ricos 
vão dormir mais ricos, e os pobres, 
mais pobres”.

SALA DE NOTÍCIAS ENTREvISTA 

CONSTITUIÇÃO 20 ANOS
no ar em 28 de outubro
Mauro Lima - representante do Fórum de 
Juventude do Rio de Janeiro
Fernando Lyra - presidente da Fundação 
Joaquim Nabuco
Flávio Pansieri - jurista especializado em 
Direito Constitucional e presidente Exe-
cutivo da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional
Jefferson Oliveira Goulart - cientista 
político e professor e pesquisador do 
Departamento de Ciências Humanas da 
FAAC/ UNESP

O BRASIL E AS ELEIÇõES AMERICANAS 
no ar em 4 de novembro
Mac Margolis - correspondente no Brasil 
da revista Newsweek
Marcos de Azambuja - embaixador
Renato Flores - economista especialista 
em economia internacional, política e 
relações exteriores

ALFABETIzAÇÃO
no ar em 11 de novembro
Vera Masagão - da Ação Educativa 
Alfabetização de adultos
João Batista Araújo Oliveira - autor de 
um programa de alfabetização pelo método 
fônico utilizado por diversas prefeituras no 
Brasil, criador do programa Acelera Brasil 
do Instituto Ayrton Senna, presidente do 
Instituto Alfa e Beta IAB
Euzi Moraes - consultora em formação 
continuada de professores do Ensino Funda-
mental e professora da Faculdade Saberes
Elane Ronthini - professora alfabetizado-
ra do CIEP Dr. Antoine Magarinos Torres 
Filho da E/2ª CRE (Borel) 

CONSCIÊNCIA NEGRA, POR QUÊ?
no ar em 18 de novembro 
Eloi Ferreira de Araújo - secretário 
adjunto da Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República-SEPPIR
Sandra de Sá - cantora
Hebe Mattos - professora titular de His-
tória da Universidade Federal Fluminense

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES
no ar em 25 de novembro

Fabiana Gorenstei - oficial de Proje-
tos da OIT
Ana Maria Brayner Lencarelli - psica-
nalista de crianças e adolescentes
Maria Amélia Peixoto - promotora de 
Justiça da Infância e Adolescência
Patrícia Saboya - senadora

A AMEAÇA DA DENGUE
no ar em 2 de dezembro
Marcos Garcia Roig - presidente da As-
sociação de Vítimas da Dengue, teve o filho 
de seis anos morto na epidemia de 2008
Lucélia Magalhães - médica sanitarista 
e coordenadora do Programa do Combate 
a Dengue em Salvador
Ricardo Pereira Igreja - médico Infecto-
logista do Hospital do Fundão
Fabiano Pimenta - secretário adjunto 
de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde

ENCHENTES: É POSSÍVEL EVITAR? - 
no ar em 9 de dezembro 
Marcus Polette - pesquisador da Univali
Cristovão Duarte - doutor em planeja-
mento urbano e regional e professor do 
programa de pós-graduação em Urbanis-
mo da UFRJ
Djalma Souza Filho - coronel e coordenador 
da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro

POR QUE É TÃO IMPORTANTE TER 
UM DIPLOMA DO ENSINO SUPE-
RIOR? - no ar em 16 dezembro 
Paulo Carrano - professor do Observató-
rio Jovem/UFF
Elielton Queiroz Rocha - concluiu o 
Ensino Médio e não fez o Ensino Superior 
por questões financeiras
Hélcio Gomes - coordenador do Sistema 
Miguel Couto de Ensino - Unidade Tijuca
Lucas Meyer - estudante

LIBERDADE RELIGIOSA - no ar em 23 
de dezembro 
Ivanir dos Santos - babalaô (sacerdote 
da tradição Iorubá)
Dom Antonio Augusto Duarte - bispo 
auxiliar da Arquidiocese do Rio
Marcos Amaral - pastor da Igreja Pres-
biteriana
Christina Vital - antropóloga e coordenadora 
da área de Religião e Sociedade do Iser

BALANÇO ECONôMICO 2008 - no ar 
em 30 de dezembro 
Denise Gentil - diretora adjunta de Estu-
dos Macroeconômicos do Ipea
Reinaldo Gonçalves - professor titular 
de Economia Internacional do Instituto 
de Economia da UFRJ
Fernando Cardim - professor do Instituto 
de Economia da UFRJ

FIChA TéCNICA
Apresentação e edição: 
Renata Affonso e Amanda Pinheiro
Edição executiva: Jorge Melo
Produção: Janaina Paixão, Andrea 
Loureiro, Joana Aquino, André Libonati e 
Carolina Sawaia
Vídeografismo: Stânio Soares
Figurino: Domingos de Alcântara
Maquiagem: Amauri Rabelo
Direção de imagem: 
Luis Ricardo Santos
Câmera: Guilherme Chagas, Delmares 
Carvalho e Lucas Dias
Iluminação: Danilo dos Santos
Assistente de estúdio: Gercino de Souza
Operador de áudio: Gustavo Almeida
Operador de caracteres: 
Mônica Mesquita Melo
Operador de VT: Pierre Porto Bayot
Coordenadora de operações: 
Arlécia Duarte
Engenheiro responsável: Márcio Pereira
Coordenação de programação: 
Cristina Bittencourt
Editora-chefe: Ana Lagoa
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

hoje, um dos episódios do programa Diário 
de bordo, produzido pelo Futura e que re-
gistra estas histórias e parcerias ao longo 
das Estradas de Ferro Carajás e Vitórias a 

Minas, conta como DONA GERALDA apren-
deu a não desperdiçar água e a educar seus 

familiares e conscientizar seus amigos 
para assumirem este compromisso.

O programa Diário de bordo é exibido tam-
bém dentro do trem das Estradas de Ferro 
Carajás e Vitórias a Minas para passagei-

ros como DONA GERALDA.

As informações moti-
varam DONA GERALDA 
a adotar atitudes mais 

conscientes, 
preservar e utilizar de 

forma melhor a água no 
seu cotidiano. 
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VIRGÍNIA RODRIGUES
no ar em 4 de abril
A entrevistada do Sala de Notícias En-
trevista é a cantora baiana Virgínia Ro-
drigues. No programa, a cantora fala do 
tempo em que participava do coral do 
Mosteiro de São Bento em Salvador, do 
encontro com Caetano e da importância 
do teatro em sua vida. Na entrevista, ela 
comenta ainda o reconhecimento do 
seu talento pelo público internacional, 
chegando a ser destaque no jornal nor-
te-americano The New York Times.

MANUEL CASTELLS - no ar em 11 de abril
Manuel Castells nasceu na Catalunha, 
em 1942. Ele é um dos mais importan-
tes pensadores da comunicação na 
sociedade contemporânea e professor 
emérito da Universidade de Berkeley, 
na Califórnia, Estados Unidos. Diretor 
de pesquisa do Instituto Interdiscipli-
nar de Internet de Barcelona, que reú-
ne 20 mil estudantes de 15 países para 
cursos à distância, Castells também é 
consultor da Organização das Nações 
Unidas. Entusiasta da internet e das 
redes de tecnologia voltadas para a 
educação, Manuel Castells é autor de 
um livro clássico: A era da informa-
ção, referência quando se fala sobre 
a importância das redes na socieda-
de moderna. A jornalista Lúcia Araú-
jo conversa com Manuel Castells na 
Universidade de Santa Clara, em San 
Jose, na Califórnia, durante a entrega 
do prêmio The Tech Museum Awards 
of Innovation, que o Canal Futura ga-
nhou na categoria educação. 

LEONARDO BOFF
no ar em 18 de abril
O entrevistado do Sala de Notícias En-
trevista nasceu em Concórdia, Paraná, 

numa família de descendentes italianos 
que chegaram ao Brasil no fim do sé-
culo XIX e se estabeleceram na região 
sul do país. Defensor das causas dos 
direitos humanos, Leonardo Boff sem-
pre esteve à frente das reflexões sobre 
o papel da igreja como transformadora 
da realidade das populações pobres, 
ideais que deram origem à teologia da 
libertação. Como religioso, foi professor 
em vários centros de estudo no mundo e, 
por 15 anos, comandou a Editora Vozes. 
Em 1985, foi expulso da Igreja Católica e 
obrigado a se afastar do magistério e das 
funções editoriais. Um ano depois, diante 
das pressões internacionais, pôde reto-
mar algumas atividades. Mas, na década 
de 90, renunciou ao status de padre. No 
Sala de Notícias Entrevista, o teólogo fala 
sobre a infância e de como essa experi-
ência familiar influenciou sua trajetória 
de vida, os rumos da Igreja Católica no 
século XXI e a relação entre a fé cristã e 
a preservação do meio ambiente.

MARÇAL AQUINO
no ar em 25 de abril
O paulista Marçal Aquino é jornalista 
freelancer, autor de vários livros que 
incluem coletâneas de poemas e tex-
tos infanto-juvenis, além de roteirista 
de destaque no cinema nacional, onde 
tem uma bem-sucedida parceria com 
o diretor de cinema Beto Brant. Entre 
os filmes premiados da dupla estão: 
Os Matadores, Ação entre Amigos e 
O Invasor. No Sala de Notícias Entre-
vista, Marçal Aquino fala sobre seu 
processo de criação e conta dos tra-
balhos que tem feito.

MIGUEL GULLANDER
no ar em 2 de maio
O escritor Miguel Gullander é o que 

se poderia chamar de salada etno-
cultural. Filho de pai português e 
mãe sueca, dividiu-se entre os dois 
países até optar por viver na África, 
fixando-se em Angola, como profes-
sor universitário. Gullander veio ao 
Brasil para lançar seu romance Per-
dido de volta e conta, entre outras 
coisas, como essa miscigenação 
cultural reflete-se em sua obra. O 
bate-papo com o escritor acontece 
em Ouro Preto, Minas Gerais.

MARGARETH MENEzES
no ar em 9 de maio
No Sala de Notícias Entrevista, a can-
tora e compositora Margareth Mene-
zes relembra diversos momentos dos 
seus 17 anos de carreira. A voz que se 
tornou conhecida pela música Faraó, 
já percorreu todos os continentes, con-
tabilizando 14 turnês internacionais, 
entre elas aquela que marcaria para 
sempre a sua carreira, em companhia 
do cantor David Byrne. Num bate-pa-
po descontraído, Margareth revisita 
os tempos de infância, na Ribeira, ao 
lado dos familiares, suas primeiras 
experiências com a música e o teatro 
até tornar-se uma das empresárias do 
carnaval baiano, à frente dos blocos 
Mascarados e Afropop. A alegria do 
carnaval baiano e os desafios sociais 
que a festa impõe também estão entre 
os temas abordados no programa.

XANGAI - no ar em 16 de maio
O Sala de Notícias Entrevista traz a 
cantoria do sudoeste baiano na voz do 
cantador Xangai. O compositor con-
ta sobre suas influências musicais, a 
escolha do nome artístico e a impor-
tância das parcerias, com Elomar, Vi-
tal Farias e Geraldo Azevedo. Ele fala 

ainda da força da cultura regional na 
música brasileira, dos projetos Canto-
ria - que resultou em dois discos - e 
Brasilerança, do qual fazem parte um 
programa de rádio e televisão.

ROBERT DUNN - no ar em 23 de maio
O Sala de Notícias Entrevista recebe 
Robert Dunn, presidente do instituto 
Synergos, organização que promove 
a articulação de diversos atores para 
enfrentar desafios sociais. No progra-
ma, Robert Dunn fala da sua trajetória 
profissional no campo social e dos 
desafios e projetos das empresas na 
área do terceiro setor, além da influ-
ência das transformações globais em 
experiências brasileiras de investi-
mento social.

EVANDRO TEIXEIRA
no ar em 30 de maio
Evandro Teixeira é um dos mais impor-
tantes fotógrafos do Brasil. Registrou 
com sua máquina os principais epi-
sódios políticos, sociais e esportivos 
do país, além de eventos marcantes 
do cenário mundial. Evandro Teixeira 
realiza exposições pelo mundo todo 
e suas fotos estão em acervos de mu-
seus do Brasil e do exterior. No Sala 
de Noticias Entrevista, ele conta das 
fotos censuradas durante o regime 
militar, das viagens que fez como fo-
tógrafo do Jornal do Brasil e das mu-
danças trazidas na fotografia pelas 
revoluções tecnológicas. 

CARLOS LYRA - no ar em 6 de junho
Carlos Lyra é autor de milhares de 
composições, um repertório de clás-
sicos que percorreu o mundo todo. 
No Sala de Notícias Entrevista, Carlos 
Lyra conta sobre sua carreira, que se 
confunde com os 50 anos da Bossa 

Nova. Ele fala de sua parceria com o 
poeta Vinicius de Moraes, e do exílio 
nos Estados Unidos, em 68.

CARLINHOS BROWN
no ar em 20 de junho
O Sala de Noticias Entrevista traz uma 
entrevista com o irreverente multi-ins-
trumentista baiano Carlinhos Brown. 
O músico fala sobre a sua infância no 
bairro do Candeal, em Salvador, e sua 
iniciação no mundo da música, des-
tacando a influência de dois grandes 
mestres: Pintado do Bongô e Fialuna. 
Brown enfatiza também a importância 
dos músicos trabalharem pelas suas 
comunidades. O músico está à frente 
de vários projetos como Pracatum, 
Escola de Música e Tá Rebocado, que 
reforma as casas dos moradores do 
local onde ele nasceu. A falta da con-
tinuidade nos estudos na escola for-
mal ainda é uma frustração que ele faz 
questão de lembrar.

MUHAMMAD YUNUS
no ar em 27 de junho
Amanda Pinheiro conversa com o 
economista Muhammad Yunus, que foi 
vencedor do prêmio Nobel da Paz, em 
2006, pelos resultados do banco Gra-
meen, instituição financeira de Bangla-
desh dedicada a emprestar dinheiro à 
população pobre do país. Inconforma-
do com a dificuldade dos pobres para 
ter acesso ao sistema bancário con-
vencional, Yunus criou o conceito de 
microcrédito: pequenos empréstimos 
a juros baixos, sem fiador nem garan-
tias, concedidos para serem usados 
em atividades geradoras de renda. A 
iniciativa se espalhou pelo mundo e, 
em Bangladesh, foi responsável pela 
saída de 10% da população da linha 
da miséria. Na entrevista, Muhammad 

Yunus conta como tem atraído inves-
tidores para a criação de empresas 
que geram produtos e serviços para a 
população de baixa renda e comenta 
o programa Bolsa Família, do governo 
brasileiro.

LUCIANA WHITAKER
no ar em 4 de julho
Ela morou oito anos no Alaska, numa 
pequena vila de esquimós. Tirou uma 
centena de fotos, produzindo um raro 
e belo material fotográfico que virou 
livro. A jornalista e fotógrafa Luciana 
Whitaker fala sobre as crenças e cos-
tumes dos esquimós, a caça das ba-
leias e a vida no gelo, a 40 graus abai-
xo de zero.

BEATRIz MILHAzES
no ar em 11 de julho
Beatriz Milhazes é uma das artistas 
plásticas brasileiras mais importantes 
da atualidade. Seus quadros estão ex-
postos em museus das principais cida-
des do mundo e colecionadores fazem 
fila por uma de suas obras, cada vez 
mais valorizadas. No programa, ela 
conta à repórter Helena Lara Resende 
como chegou às artes plásticas depois 
de prestar três vestibulares. A artista 
fala ainda das particularidades da sua 
pintura e da importância da arte brasi-
leira no cenário internacional

BIMBA - no ar em 18 de julho
Aos onze anos de idade, ele já mostra-
va que teria uma trajetória de suces-
so em cima da prancha. Hoje, com 27 
anos e vários prêmios no currículo, o 
windsurfista Ricardo Winicki, o Bimba, 
é uma fera no esporte: 11 vezes cam-
peão brasileiro, duas vezes campeão 
sul-americano, duas vezes vice-cam-
peão mundial.
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FABIANA BELTRAME
no ar em 25 de julho
Fabiana Beltrame foi a primeira re-
madora brasileira a participar de uma 
olimpíada. Isso foi em 2004, em Ate-
nas. Agora ela repete a dose nos jogos 
olímpicos de Pequim. Na entrevista, 
ela conta como são seus treinos, sua 
alimentação e a vida de atleta. Fabia-
na fala também sobre as dificuldades 
do esporte no Brasil.

JULIANA VELOSO - no ar em 1 de agosto
A carioca Juliana Veloso é a maior 
referência brasileira nos saltos orna-
mentais. Já conquistou três medalhas 
em Pan-americanos e disputa pela 
terceira vez os Jogos Olímpicos. Ju-
liana Veloso é a única mulher a repre-
sentar o Brasil em Pequim na cate-
goria saltos ornamentais. Ela contou 
como passou da ginástica olímpica 
para o salto e faz uma revelação 
curiosa: tem medo de altura.

GUILHERMO ARRIAGA
no ar em 12 de setembro
O Sala de Notícias Entrevista conver-
sa com um convidado especial: o es-
critor, roteirista e diretor de cinema 
Guillermo Arriaga. O mexicano Arriaga 
é autor dos roteiros de Amores Brutos, 
21 Gramas e Babel. O escritor, que não 
gosta de ser chamado de roteirista, 
fala da ruptura com o diretor da trilogia 
Alejandro Iñarritu. Ele não teria dado o 
devido destaque ao trabalho de Arria-
ga na construção dos filmes. Guillermo 
Arriaga conta como foi a pressão da 
estreia como diretor em Hollywood, 
trabalhando com estrelas como Char-
lize Theron e Kim Bassinger, em The 
Burning Plain. E não poupa críticas 
aos países desenvolvidos que querem 
globalização, mas fecham suas fron-
teiras às pessoas.

DAVID LYNCH
no ar em 19 de setembro
O diretor norte-americano David Lynch 
concede uma entrevista exclusiva à jor-
nalista Renata Affonso. Autor de filmes 
considerados originais, difíceis e, por 
vezes, bizarros, Lynch fala sobre seu 
processo de criação, que produziu clás-
sicos como O Homem Elefante e Velu-
do Azul. Adepto da meditação trans-
cendental, para a qual foi levado pelo 
mesmo guru que iniciou os Beatles, no 
fim dos anos 60, o diretor veio ao Brasil 
para lançar um livro sobre o assunto. E 
recomendou muita meditação aos bra-
sileiros, para vencer a violência.

EDSON NUNES
no ar em 26 de setembro
Sala de Noticias Entrevista traz o jor-
nalista Antônio Góis entrevistando o 
professor Edson de Oliveira Nunes, 
membro do Conselho Nacional de Edu-
cação. Nunes fala sobre os desafios 
do Ensino Superior no Brasil. Ele de-
fende mais flexibilidade nos currículos 
como forma de evitar a evasão de jo-
vens obrigados a escolher muito cedo 
a carreira que irão cursar. É favorável 
também à diminuição no número de 
profissões regulamentadas, já que um 
estudo feito por ele mesmo mostra que 
mais da metade dos egressos do En-
sino Superior acabam trabalhando em 
ocupações distintas do que aquelas 
para as quais foram preparados. 

FRANCISCO SOARES
no ar em 3 de outubro
No Sala de Notícias Entrevista, An-
tônio Gois conversa com o professor 
José Francisco Soares, especialista 
em avaliação educacional pela UFMG. 
Soares afirma que o país ainda precisa 
fazer melhor uso das avaliações para 
melhorar a escola, mas comemora o 

fato de que existam hoje vários ins-
trumentos de avaliação, que servem 
como parâmetro para monitorar a qua-
lidade do ensino. Ele dá dicas também 
de como avaliar uma escola utilizando 
os resultados do ENEM.

BÁRBARA HELIODORA
no ar em 10 de outubro
Amada e temida, ela sabe tudo sobre 
teatro. No Sala de Notícias Entrevista, 
Barbara Heliodora fala sobre sua car-
reira, sobre teatro brasileiro, Shakes-
peare, e como é ser crítica teatral.

CLÁUDIO TORRES
no ar em 17 de outubro
Cláudio Torres fala dos filmes Mulher 
do Meu Amigo - com Antônio Fagundes, 
Marcos Palmeira, Mariana Ximenes, 
Otávio Müller e Maria Luísa Mendonça - 
e A Mulher Invisível - com Selton Mello, 
Luana Piovani, Vladimir Brichta, Maria 
Manoella, Fernanda Torres e Paulo Bet-
ti. Ele também conta porque optou por 
ficar atrás da câmera, quando toda a 
família - os pais Fernanda Montenegro 
e Fernando Torres, e a irmã Fernanda 
Torres - prefere brilhar frente a ela. 

JANICE PERLMAN
no ar em 24 de outubro
Em 1968, uma antropóloga norte-ameri-
cana resolve morar um ano e meio em 
favelas do Rio de Janeiro e Duque de Ca-
xias, colhendo material para o que, mais 
tarde, se transformaria em um livro que 
até hoje é referência na área: O mito da 
marginalidade. Trinta anos depois, Jani-
ce Perlman volta aos locais estudados 
para acompanhar a trajetória dessas 
comunidades. A segunda parte do estu-
do está terminando. O que mudou, como 
mudou, as certezas e as surpresas que 
a antropóloga encontrou, ela conta no 
Sala de Notícias Entrevista.

BRUNO BARRETO
no ar em 31 de outubro
O convidado é o renomado cineasta 
Bruno Barreto, cujo trabalho tem sido 
reconhecido também internacional-
mente. Ele fala sobre seus sucessos 
e fracassos. Conta como foi fazer seu 
primeiro longa-metragem, aos 17 anos, 
e da responsabilidade que sentiu de-
pois de Dona Flor e Seus Dois Maridos, 
filme que até hoje é o maior sucesso 
nacional de público e bilheteria. Bar-
reto fala ainda por que decidiu filmar 
Ultima Parada: 174, seu mais recente 
filme, que retrata o infeliz episódio em 
que um rapaz morador de rua desde 
criança e uma jovem passageira do 
ônibus protagonizam um sequestro 
que terminou na morte de ambos.

LANCE STRATE
no ar em 7 de novembro
O programa entrevista, em Nova 
York, o pesquisador Lance Strate, 
discípulo de Neil Postman (autor de 
O Fim da Infância e O Fim da Edu-
cação). No programa, a jornalista 
Tania Menai desvenda com ele as 
questões sobre mídia, infância e 
tecnologia. Lance Strate é nova-ior-
quino, formado em comunicação e 
doutor em Media Ecology, ou Ecolo-
gia da Midia, ciência criada na dé-
cada da 60 para estudar a relação 
entre a mídia, o ser humano e a so-
ciedade. Além de atuar em diversas 
organizações de comunicação, Lan-
ce é um dos fundadores e também 
presidente da Associação de Me-
dia Ecology. Ele estuda o impacto 
da mídia nos universos da cultura 
popular, dos heróis, da religião, do 
nacionalismo, da cidade e da cons-
ciência. Na entrevista ele analisa as 
transformações que a mídia digital 
provoca em nossas vidas. 

JO BECKER - no ar em 14 de novembro
O programa, gravado em Nova York, 
fala de mão-de-obra infantil. Por mão-
de-obra infantil entende-se qualquer 
trabalho que prejudique uma criança 
fisicamente, mentalmente e moralmen-
te - e que ainda faça com que ela deixe 
de estudar. Conversamos sobre o tema 
com a ativista norte-americana Jo Be-
cker, especialista em direitos humanos 
infantis. Envolvida com diversas orga-
nizações e iniciativas, ela faz parte do 
Human Rights Watch, uma organização 
que monitora os direitos humanos no 
mundo todo. Ela fala sobre crianças 
que exercem trabalhos domésticos, in-
dustriais e até crianças soldados.
 
BERTA BECKER
no ar em 5 de dezembro
A geógrafa Berta Becker conhece e es-
tuda a Amazônia há mais de 50 anos. É a 
maior especialista brasileira no assunto 
e tem ideias nada convencionais sobre 
como resolver os problemas da região. 

BIA LESSA - no ar em 12 de dezembro
A paulistana Beatriz Ferreira Lessa, 
mais conhecida como Bia Lessa, é 
uma artista múltipla: atriz, diretora de 
teatro, cinema e ópera. Trabalha ain-
da realizando curadorias e cenogra-
fias para eventos de artes plásticas e 
moda. No Sala de Notícias Entrevis-
ta, Bia fala da sua fama de polêmica, 
relembra seu início de carreira como 
atriz, como virou diretora e sua entra-
da no cinema. Bia Lessa conta tam-
bém como é seu método de trabalho 
com os atores e que adora ter controle 
de tudo o que faz.

JANA BENNETT
no ar em 19 de dezembro
A jornalista Amanda Pinheiro conversa 
com Jana Bennett, diretora-geral da 

BBC Vision, o maior grupo de produ-
ção multimídia do mundo, responsável 
pela produção e contratação de todo 
conteúdo para transmissões digitais 
de TV e internet relacionado aos qua-
tro principais canais da rede britânica 
BBC, além dos canais UKTV e BBC 
América. Jana fala das possibilidades 
de interatividade na TV Digital, da rele-
vância que a divulgação científica tem 
na grade de programação da BBC e 
da opção da emissora de produzir pro-
gramas no tão criticado formato reality 
show. Considerada a mulher mais in-
fluente da mídia britânica atualmente, 
Jana Bennett revela ainda detalhes 
de sua trajetória profissional: a opção 
pelo jornalismo e pelos programas de 
divulgação científica, e a experiência 
de dois anos de trabalho nos EUA, 
como executiva do grupo Discovery.

SÉRGIO BRITO
no ar em 26 de dezembro
Sérgio Britto faz parte da história do te-
atro brasileiro nos últimos 60 anos. Há 
mais de meio século, ele atua, dirige e 
produz. São mais de 150 espetáculos no 
currículo, fora filmes e programas de 
TV. No bate-papo com Sérgio, na casa 
dele, em Santa Teresa, bairro do Rio de 
Janeiro, o ator conta como começou 
no teatro depois de se formar em Me-
dicina, fala da importância da música 
em suas peças e de sua relação com 
os personagens que interpreta. Sér-
gio Britto também lembra de histórias 
envolvendo os diretores e atores com 
quem trabalhou ao longo da vida.
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JORNALISMO: COMPROMETIDO E CONECTADO  
ANA LAGÔA|EDITORA-CHEFE DE JORNALISMO DO CANAL FUTURA

Brasil, África, América Latina. Riqueza cultural, desafios econô-
micos e complexidade social marcam a vida destes povos, as-
sim como uma imensa criatividade para dar conta das questões 
contemporâneas condicionadas pelo passado. Trazer isso tudo 
para a tela do Canal Futura vem sendo a linha editorial do seu 
jornalismo, que se define pelo jornalismo de compromisso. 

Por isso, em 2008, o Jornal Futura e o Sala de Notícias fortalece-
ram o processo de construção de pautas jornalísticas conecta-
das com as questões sociais mais prementes nas democracias 
recentes dos dois continentes. Esse caminho, por si mesmo in-
formativo/educativo, vem sendo trilhado como uma contribuição 
dos meios de comunicação livres e soberanos para o fortaleci-
mento das instituições democráticas do Estado e da sociedade. 
Aceitando-se que, para isso, é necessário reforçar os princípios 
da cidadania, entendida aqui como plena realização dos direitos 
essenciais do ser humano que vive em sociedade.

A série de reportagens sobre os poderes executivo, legislativo 
e judiciário e os mecanismos criados pelos cidadãos para con-
trolar as ações de Governo foram exemplo do investimento feito 
pelo jornalismo do Futura nesse processo educativo. Nossa re-
portagem esteve em grandes, médios e pequenos municípios e 
revelou como os pilares da democracia funcionam, valorizando 
o poder do voto e das ações cidadãs. Em ano eleitoral, as repor-
tagens se tornaram um verdadeiro manual da democracia e fo-
ram disseminadas também no nosso site, ficando acessível pela 
grande rede em qualquer ponto do planeta e a qualquer tempo.

Também pensando no direito a uma vida minimamente saudável, 
o jornalismo abraçou o tema da exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Durante dois meses, nossa equipe de produção se 
integrou à rede de colaboradores da Mobilização do Canal Futura 
e nossa reportagem percorreu os pontos críticos no Sul, Sudeste e 
Nordeste do país, buscando o fio dessa perversa meada, que co-
meça em casa e termina na rede internacional de tráfico humano.

Interatividade e conectividade
Seguro desses passos relativos ao conteúdo e ao enfoque a ser 
dado aos temas, o jornalismo do Canal Futura investiu na tecno-
logia digital, ampliando as janelas de saída da informação e os 
momentos de interatividade com seu público e com suas fontes. 
A partir do meio do ano, cada edição do Jornal Futura teve uma 
de suas reportagens veiculada no site do Canal Futura um dia 
antes da exibição na TV. 

Esta janela da web trouxe para a TV o olhar de um público diferen-
ciado, que faz da internet seu local de informação e busca do que 
ver na televisão. Trouxe esse navegador conectado, que recolhe 
a informação, analisa, vê, reflete e dissemina em sua rede de re-

lacionamentos. A série de reportagens do Jornal Futura sobre a 
exploração sexual de crianças e de adolescentes, por exemplo, 
replicou-se na grande rede de tal forma, em inúmeros sites, que 
nos levou a considerar a oportunidade de reprise na TV e a sua 
transformação em um especial do programa Sala de Notícias. 

Ao mesmo tempo, ampliou-se o número de entrevistas interati-
vas, nas quais o público estreitou os laços com a equipe de jor-
nalistas. Essa interatividade trouxe rica contribuição ao indicar 
para quais temas apontam as preocupações do nosso público, 
permitindo a ampliação do alcance das pautas e a percepção 
de novos olhares. Estabeleceu-se uma conexão tão íntima, que 
hoje a equipe recebe dicas de pautas diretamente do público.

O uso de tecnologias de comunicação on-line também possibili-
tou alcançar - em curto tempo - especialistas que estão fora do 
país ou das sedes das afiliadas. O Sala de Notícias entrevistou 
Marcelo Gleiser, que está em Londres, em tempo real, conec-
tando-o via meios extremamente acessíveis e rápidos.

Sustentabilidade e conectividade
Coerente com os conteúdos da programação geral do Canal, o jor-
nalismo passou também a desenvolver uma proposta de produção 
com foco na sustentabilidade. Para desfazer o mito da efemeridade 
do material jornalístico, as reportagens passaram a ser produzidas 
com licenciamento total. Essa simples mudança de procedimento 
cotidiano vem permitindo fortalecer o banco de imagens, numa 
perspectiva de que assuma a natureza de banco de dados, e ainda 
suprir outros projetos do Canal Futura, como o Futuratec e os con-
teúdos utilizados nas ações da Mobilização. 

A sustentabilidade também se traduziu em duas conexões do 
jornalismo no âmbito interno do Canal. Uma delas com o setor 
de Mobilização, que permite a realimentação do trabalho dos 
dois setores. E a outra entre o Jornal Futura e o Sala de Notí-
cias, que passaram a trabalhar de forma integrada, retroalimen-
tando-se da produção final, mas também dos conhecimentos 
compartilhados no processo de produção, agora imensamente 
enriquecido pela produção colaborativa.

Externamente, o jornalismo do Futura estreitou os laços com as 
TVs universitárias, ampliando a presença das reportagens vin-
das de vários estados, também em um sistema de trocas que 
torna cada dia mais evidente a diversidade cultural do nosso 
país e contribui para que as diferentes regiões se conectem. O 
mesmo aconteceu com relação a outros parceiros, para cober-
tura da América Latina e da África. E segue ampliando o leque 
em 2009, por meio de novas parcerias internacionais, sempre 
tendo como meta fortalecer a conexão a partir de formas de 
produção sustentáveis.

SéCULO xxI

A série de programas da UNTV coloca um refletor sobre o nosso planeta através 
de diversas histórias. Em cada episódio, os personagens vivem situações que tra-
zem algumas das mais importantes questões que atualmente afetam o mundo e as 
nossas vidas. As câmeras oferecem acesso único e inigualável a pessoas, lugares 
e estadias para trazer as histórias e seus desdobramentos através do tempo. A 
série relata casos e temas que preocupam os telespectadores e o mundo, desde a 
exploração do trabalho infantil na Tanzânia à luta da mulher no Afeganistão, e da 
pobreza nas ruas da Somália à frente da guerrilha na Colômbia.

Sinopses por episódio (30 minutos):

PROGRAMA 1 - no ar em 1 de maio
Em busca do Ouro: Crianças Minera-
doras de burkina Faso - Este é um di-
lema comum: uma criança é forçada a 
trabalhar em condições perigosas. Mas, 
se o trabalho for eliminado, o nível de po-
breza de toda a família aumentará ainda 
mais. É assim que centenas de milhares 
de crianças de Burkina Faso têm se tor-
nado verdadeiras escravas, forçadas a 
fazer trabalhos extenuantes.
Uma Viagem Através das Noi-
tes de bucareste - Todas as 
noites, na capital romena 
Bucareste, dezenas de 
milhares de pessoas ar-
riscam suas vidas, an-
dando pelas ruas, num 
mundo de viciados em 
drogas, prostituição e 
Aids. O programa leva a 
uma jornada noturna pelo 
submundo de Bucareste, 
mostrando que no meio desses 
perigos também existem almas cari-
dosas tentando ajudar.
Transformando Fuzis AK-47 em Guitar-
ras - Acreditar que as coisas podem 
mudar para melhor. Essa é a chave 
para a recuperação de muitos indiví-
duos e sociedades, depois de tempos 
difíceis. O programa mostra a história 
de um artista que ajuda pessoas a 
pensar em como elas podem transfor-

mar uma experiência de violência.

PROGRAMA 2 - no ar em 8 de maio
Mogadíscio: A Mídia sob Fogo Cru-
zado - Afirma-se que a informação é o 
oxigênio da democracia. E uma mídia 
independente é mais do que necessária 
na Somália, que tem presenciado mais 
de dezesseis anos de violência pelas 
mãos de militares 
nacionais e 
de tropas 

estrangeiras. 
Os jornalistas 

somalis têm que 
enfrentar perigos in-

descritíveis. O programa 
mostra um grupo de bravos indivíduos 
e o terrível preço que eles pagam para 
fornecer um jornalismo imparcial e um 
diálogo pela paz na Somália.
Vivendo no Exílio - Na Tailândia, um 
grande programa de reassentamento 
está em andamento para resolver um 
dos mais postergados e esquecidos 
problemas de refugiados da Ásia. Por 

cerca de duas décadas, dezenas de 
milhares de Karens, uma minoria étni-
ca retirada de seu habitat por causa de 
guerras civis no país vizinho, Miamar, 
têm vivido no limbo, em acampamentos 
ao longo da fronteira com a Tailândia. 
Alguns Karens agora têm a oportuni-
dade de reconstruir suas vidas.

PROGRAMA 3
no ar em 15 de maio
Os Esquecidos: as Crianças da Intifa-

da - Existe um intenso conflito entre 
grupos armados palestinos e as For-
ças de Defesa de Israel. Cerca de 
quatro mil e quinhentos palestinos 
e mais de mil israelenses já mor-
reram. Mas o custo desse conflito 

não pode ser medido somente pelo 
número de vítimas fatais, mas também 
pela carga deixada aos sobreviventes, 
especialmente às crianças.
Somália: o Preço de uma Vida Me-
lhor - A Somália é um país destruído 
pela violência e pobreza, onde muitos 
procuram por uma rota de fuga. O que 
acontece quando o sonho de uma nova 
vida se torna um pesadelo?
O Legado Nuclear de Semipalatinsk 
A guerra fria e a batalha pela supre-
macia nuclear criaram uma rede de 
cidades secretas na União Soviética, 
há algumas décadas. O programa leva 
a uma viagem a uma dessas cidades e 
apresenta o seu perigoso legado, ain-
da presente na região.

TEMA: direitos humanos 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: United Nations TV
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PROGRAMA 4 - no ar em 22 de maio
Violência Doméstica: honduras Re-
age - De acordo com o Fundo de Po-
pulações da ONU, pelo menos uma em 
cada três mulheres em todo o mundo já 
foi espancada pelas mãos de alguém 
que ela conhecia. Mas um país está 
reagindo contra esse dado sombrio.
O Dia Seguinte: o Terremoto no Pa-
quistão - Um dos piores desastres 
naturais da história ocorreu em um 
instante, com dezenas de milhares de 
mortos e uma devastação incalculável. 
Será que o Paquistão vai conseguir se 
reabilitar? E a que custo?
Contra Todas as Adversidades: a his-
tória de Kakenya - É sempre difícil 
mudar a vida de forma radical, indo 
contra as expectativas de sua própria 
família. Mas a extraordinária jovem 
apresentada neste programa pagou 
um preço muito alto para obter aquilo 
que queria.

PROGRAMA 5 - no ar em 29 de maio
Guatemala: Desenterrando os Crimes 
do Passado - Mais de 200 mil pessoas 
foram assassinadas ou desaparecem 
durante a guerra civil que arrasou a 
Guatemala por mais de três décadas, 
ao final do século XX. Até hoje, pes-
soas desse país da América Central 
procuram por seus entes queridos e 
são ajudadas por um dedicado grupo 
de antropólogos forenses.
burundi: Lutando para Ser Livre - Na 
região central da África, a nação de 
Burundi se recupera de um período de 
treze anos de guerra civil, uma guerra 
que deixou muitas crianças pobres, 
órfãs e tendo elas mesmas que criar 
outras crianças. Essa é a história de 
uma jovem mulher que foi vítima por 

três vezes, e que agora 
luta contra o siste-

ma judiciário de 
seu país.

S a l v a n d o 
os Golfi-
nhos do 
Mar Ne-
gro por 
Meio de 

Sons - O 

Mar Negro banha vários países no Su-
deste da Europa, incluindo a Rússia e 
a Turquia. Ele é o lar de uma rica e bela 
vida marinha, incluindo os golfinhos. 
Antes a água estava repleta deles, 
agora eles estão em vias de extinção, 
já que disputam os recursos limitados 
com os homens. Agora existem tenta-
tivas para salvá-los, mas será que não 
é muito tarde?

PROGRAMA 6 - no ar em 5 de junho
Ruanda: Levantando das Cinzas - Em 
1994, Ruanda foi palco de um dos pio-
res genocídios já vistos. Num reino de 
terror que durou cerca de uma cente-
na de dias, algo como 800 mil pessoas 
da minoria Tutsi e moderados Hutus 
foram executados pelas mãos de mi-
lícias Hutus radicais. Mais de uma 
década depois, Ruanda se recupera 
lentamente, depois de tanto derrama-
mento de sangue, aldeia por aldeia, 
cidade por cidade, reunificando-se 
novamente.
Desenvolvimento Sustentável na Ama-
zônia - Descrita como pulmão do mun-
do, a floresta amazônica é vista como 
um dos tesouros ecológicos mais im-
portantes do planeta. A despeito de 
sua significância, a Amazônia enfrenta 
a destruição pelas mãos do homem. 
Para salvar a floresta, o governo fede-
ral do Brasil e as comunidades locais 
têm se unido para experimentar novas 
técnicas e estratégias, uma das quais 
até inclui o corte de árvores.
Nepal: Violência contra as Mulheres - 
Uma guerra civil de dez anos no Nepal 
deixou cerca de 15 mil mortos e fez com 
que mais de 100 mil pessoas deixassem 
suas casas. Frequentemente, mulheres 
e crianças se tornaram alvos, vítimas de 
assaltos e abusos. Apesar de o conflito 
estar oficialmente encerrado desde o 
final de 2006, a violência contra as mu-
lheres continua a existir.

PROGRAMA 7 - no ar em 12 de junho
hemorragias no Iraque: Migração em 
Massa Através do Oriente Médio - Ima-
gine que você perdeu seu filho, marido 
ou esposa, além da sua casa. Você é 
somente mais uma pessoa numa vasta 

migração e não tem esperança de que 
a paz retorne ao seu país, pelo menos 
não tão cedo. Essa é a situação enfren-
tada por milhões de iraquianos fugindo 
da guerra. Aonde estão eles indo? E o 
que está ocorrendo com eles? Eis aqui 
a história de quatro famílias iraquianas 
cujas vidas foram para sempre altera-
das pelo conflito.
Galápagos em Evolução - Conhecidas 
por algumas pessoas como o labora-
tório da natureza, as ilhas Galápagos 
formam um paraíso ecológico único. 
Nos anos de 1830, esse ecossiste-
ma imaculado e isolado permitiu que 
Charles Darwin fizesse suas desco-
bertas sobre a origem e a evolução 
das espécies. Mas, no mundo globali-
zado de hoje, as ilhas Galápagos estão 
em perigo.
Tadijiquistão: Cruzando a Frontei-
ra - O Tadijiquistão é um país prestes 
a sucumbir a um crime que se espa-
lha rapidamente: o tráfico de drogas. 
O programa leva você até a fronteira 
do comércio de drogas desta nação e 
para dentro da batalha para contê-lo.

PROGRAMA 8 - no ar em 19 de junho
Escravos das Pedras Preciosas: o 
Trabalho Infantil na Tanzânia - Ao re-
dor do mundo, mais de 240 milhões de 
crianças são obrigadas a trabalhar. 
Três quartos delas em condições ex-
tremamente perigosas. O programa 
leva você para dentro das minas da 
Tanzânia para testemunhar a vida de 
uma criança trabalhadora.
Mongólia: a Crise do Sistema de Saú-
de de um País - A Mongólia é um país 
de beleza plena, com uma história rica. 
Mas, quando acabaram os subsídios 
soviéticos, no início dos anos 90, o sis-
tema de saúde da Mongólia desabou, 
colocando centenas de milhares de 
seus cidadãos em risco. Como a Mon-
gólia lida com esse desafio?
Refugiados no Sudão: o Retorno para 
Casa - Estima-se que existam em todo 
o mundo 25 milhões de pessoas que 
deixaram suas casas devido a guerras. 
Mas a família mostrada no programa 
está começando sua longa jornada de 
volta para casa, ao sul do Sudão. De-

pois de anos de guerra civil, será que 
a casa deles ainda está lá? Ou serão 
suas esperanças destruídas?

PROGRAMA 9 - no ar em 26 de junho
InfânciasRroubadas: Crianças Noivas 
na Etiópia - Milhões de meninas ao 
redor do mundo, algumas com ape-
nas cinco anos de idade, têm seus 
destinos selados por casamentos 
precoces. O programa vai à Etiópia 
- o país com o mais alto índice de 
casamentos de crianças do mundo 
- para mostrar a vida de uma noiva 
criança. O segmento foi classificado 
como Melhor Reportagem de Des-
taque no concurso 2007 CNN World 
Report Awards (Prêmios para Repor-
tagens do Mundo da CNN de 2007) e 
Melhor Filme Documentário de Cur-
ta-metragem Estrangeiro no Festival 
de Filmes Moondance de 2007, na 
Califórnia.
Migração: a Dura Estrada pelo México  
Centenas de milhares de migrantes 
da América Central entram no México 
todos os anos, esperando chegar aos 
Estados Unidos. Essa é uma jornada 
perigosa, alimentada somente pelo so-
nho desesperado de uma vida melhor.
Laos: a Guerra Contra as Drogas - 
Laos, um país que já foi o coração do 
Triângulo Dourado (um ponto ao nor-
te da Tailândia onde se trocava ouro 
por ópio), possui dezenas de milha-
res de viciados em ópio. O programa 
vai até a fronteira da guerra do Laos 
contra as drogas.

PROGRAMA 10 - no ar em 3 de julho
Turquia: Assassinatos pela honra - Em 
muitas partes do mundo, as mulheres 
ainda têm que enfrentar a possibilida-
de de serem assassinadas para prote-
ger a honra da família. Estima-se que 
pelo menos cinco mil mulheres sejam 
vítimas dos chamados assassinatos 
pela honra, a cada ano. Um país que 
está tentando fazer alguma coisa a 
esse respeito é a Turquia. Mas algumas 
tradições - não importa quão violentas 
elas sejam - são difíceis de mudar.
brasil: a Revolução do Etanol a Par-
tir da Perspectiva de um Cortador de 
Cana - O biocombustível etanol está 
gerando uma revolução na energia 
renovável, que pode ajudar a reduzir a 
sede do mundo pelo petróleo. No Bra-
sil, a produção de etanol a partir da 
cana-de-açúcar está crescendo verti-
ginosamente. Mas o que não fica bem 
claro é o impacto que ela tem sobre os 
cortadores de cana da indústria. 
RDC: Salvando os Gorilas - A Repú-
blica Democrática do Congo está se 
recuperando de um período de conflitos 
que tirou a vida de milhões de pessoas. 
Embora o foco de muitos seja a tragédia 
humana, a riqueza da flora e da fauna do 
país também tem sofrido muito.

PROGRAMA 11 - no ar em 10 de julho
O Mundo Subterrâneo Urbano: Meni-
nos de Rua da Cidade do México - Pela 
primeira vez, a maior parte da popula-
ção do mundo agora vive nas cidades. 
Mas enquanto aumenta o número de 

pessoas em zonas urbanas ao redor 
do mundo, muitas estão literalmente 
caindo pelas rachaduras. Na Cidade 
do México, uma das maiores áreas ur-
banas do planeta, existem milhares de 
jovens vivendo em grupos, embaixo das 
grandes vias ou escondidos em abrigos 
subterrâneos improvisados. Essa é a 
história de um grupo, a Gangue do Tre-
vo (Mushroom Roundabout Gang), e da 
sua luta pela sobrevivência contra abu-
sos dos pais, violência e drogas.
Saindo das Sombras: a história de No-
ori - A maioria de nós é definida como 
macho ou fêmea ao nascer, mas exis-
tem pessoas em todos os cantos do 
mundo que desafiam essa categoriza-
ção. Sendo chamados de transexuais, 
eles estão quase sempre nas perife-
rias da sociedade, onde lutam contra o 
estigma, a violência e, cada vez mais, 
contra a devastação trazida pelo HIV. 
O programa apresenta a história de 
um transexual na Índia, cuja vida tem 
sido determinada pela rejeição e pela 
corajosa batalha pela aceitação.

PROGRAMA 12 - no ar em 17 de julho
Além das Lágrimas - A dor de desco-
brir que seu filho desapareceu é ini-
maginável para muitos pais. Mas ter 
que conviver com essa dor é a sina 
de muitas famílias, especialmente nos 
locais em que o desaparecimento de 
pessoas é tão comum que se torna um 
verbo: o desaparecer alguém. O de-
saparecimento forçado é uma prática 
brutal que era comum na Argentina e 
no Chile durante os anos das ditadu-
ras militares, mas que ainda acontece 
em muitos países. O programa vai até 
a Colômbia, onde milhares de mães 
querem saber a verdade sobre o que 
aconteceu com as suas crianças.
Nômades Fluviais de bangladesh: uma 
Cultura em uma Encruzilhada - Por 
séculos, eles têm navegado pela vias 
aquáticas de Bangladesh, praticando 
tradições de tempos passados, vivendo 
à margem da sociedade. Mas hoje sua 
cultura está numa encruzilhada. O seu 
estilo de vida sobreviverá? O programa 
segue uma jornada rio abaixo, por um 
mundo que poucas pessoas já viram.
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Maturidade Forçada: as Crianças do 
Malawi - No Malawi, um rito de pas-
sagem comum provoca controvérsias. 
Para muitas jovens dessa parte do sul 
da África, este rito tem tido consequ-
ências devastadoras.

PROGRAMA 13 - no ar em 24 de julho
Sem Saída: Violência nas Ruas de 
Nairóbi - A Somália é um país destru-
ído por quase duas décadas de guer-
ra civil. A maioria da população fugiu 
para países vizinhos. Eles podem fazer 
isso através das fronteiras, mas esca-
par da violência que se abateu sobre 
suas vidas é muito mais difícil.
As Crianças Deixadas para Trás - 
Muitos pais fazem qualquer coisa que 
esteja a seu alcance para dar a seus 
filhos um futuro melhor. Algumas ve-
zes as famílias têm que fazer sacrifí-
cios terríveis pelos seus sonhos. Na 
Moldávia, no Leste Europeu, muitos 
pais se mudaram em busca de traba-
lho, fazendo com que uma geração de 
crianças fosse deixada para trás, se 
desenvolvendo praticamente sozinha.
Estupro no haiti: a Justiça Numa En-
cruzilhada - Como se combate um 
crime tão difundido e tão aceito que 
aqueles que o praticam raramente 
são punidos? O crime é o estupro e 
o país é o Haiti. Agora, através dos 
esforços de algumas corajosas mu-
lheres haitianas, a justiça está come-
çando a ser aplicada.

PROGRAMA 14 - no ar em 31 de julho
Conflito Sectário na Indonésia: até que 
Enfim a Paz em Poso - Em 1998, o mun-
do ficou chocado com a violência en-
tre muçulmanos e cristãos que entrou 
em erupção em Sulawesi, na região 

central da Indonésia. O país é a sede 
da maior comunidade muçulmana do 
mundo, mas cerca de 15% de Indoné-
sios seguem outras religiões. Recen-
temente, a luta terminou, mas agora a 
população descobre que manter a paz 
é mais difícil do que se esperava.
Salvando o Lago Chade - O que ocorre 
quando um lago inteiro do qual você 
depende quase desaparece? Cerca 
de 20 milhões de pessoas em torno do 
lago Chade, na África Central, têm que 
enfrentar esse futuro desolador e já 
sentem os impactos.
Os Intocáveis: Quebrando barreiras 
de Castas na Índia - Imagine o que é 
ser rejeitado pela sociedade desde o 
nascimento e não ter acesso a certos 
direitos humanos, por causa de seu 
status na comunidade. Essa é uma 
possibilidade enfrentada por milhões 
de, assim chamados, intocáveis na Ín-
dia. Embora o governo do país esteja 
tentando reduzir esse preconceito, ele 
continua até hoje.

PROGRAMA 15 - no ar em 7 de agosto
Armadilha Fatal: Crise de Aids no 
Lago Victoria - Lago Victoria no Qu-
ênia, uma comunidade agitada onde 
relações sexuais secretas têm tido 
consequências devastadoras.
Luta pela Vida: Afeganistão - A partir 
da queda do Talibã até a reconstrução 
de uma nação destruída, o Afeganis-
tão é um país que sofre mudanças 
extraordinárias. Mas quando se trata 
de gravidez e nascimento de crianças, 
as mães e os seus bebês ainda estão 
lutando por suas vidas.
O Fio da Navalha: a Controvérsia da 
Mutilação Genital de Mulheres - Esti-
ma-se que até 140 milhões de meninas 
e mulheres em todo o mundo tenham 
passado por algum tipo de ritual de 
amadurecimento que é encoberto por 
segredos e controvérsias. Agora, pela 
primeira vez, existem sérios esforços 
para dar um fim a essas práticas po-
tencialmente perigosas.

PROGRAMA 16 - no ar em 14 de agosto
Transposição de Fronteiras - O ecos-
sistema do Deserto do Saara, na Áfri-

ca, nos presenteia com algumas das 
mais espetaculares paisagens de todo 
o mundo. Por outro lado, é o campo 
onde se trava um dos conflitos terri-
toriais mais arraigados de todo o con-
tinente. O destino do Saara Ocidental 
está sujeito ao desdobramento dessa 
disputa, que já dura 30 anos. E a vida 
de milhares de famílias, separadas em 
campos de refugiados transnacionais, 
também é delineada por essa situação 
política. Realidade esta que é trans-
formada quando um programa muito 
especial surge para reunir as famílias 
divididas.
Águas dos Antepassados: Grupo Indí-
gena das Filipinas Assegura Direito 
ao Mar e a Lagos - Grande parte dos 
370 milhões de povos indígenas espa-
lhados pelo mundo enfrenta a difícil 
missão de reivindicar a posse dos ter-
renos pertencentes a seus ancestrais. 
A batalha é ainda mais difícil quando 
esses lugares não se encontram em 
terra, mas sobre a água. Mesmo as-
sim, algumas tribos obtiveram vitórias 
no reconhecimento do seu direito so-
bre as “águas de seus antepassados”, 
graças ao pioneirismo de um grupo 
nas Filipinas: a tribo Tagbanua, da Ilha 
Coron.

PROGRAMA 17 - no ar em 21 de agosto
Um Apresentador de Programa de Rá-
dio Vence em Juba - Em 2005, o Sudão 
do Sul ressurgiu de uma guerra civil, 
que custou a vida de milhões de pes-
soas, e desalojou parte delas. Desde 
então, um grande número de refugia-
dos começa a retornar aos seus lares. 
A sua chegada traz novidades para a 
cidade de Juba, tanto positivas, quan-
to negativas.
Grupos pela Saúde na Amazônia 
Equatoriana - Fornecer assistência 
médica para todos é um desafio atu-
al para a maioria dos países. E se as 
pessoas às quais se pretende assistir 
residirem no interior de uma floresta, 
de acesso quase impossível? Essa é a 
história de um grupo único de médicos 
e enfermeiros da região da Amazônia 
Equatoriana.
bali: Revitalização de Recifes - A In-

donésia abriga 50 mil quilômetros de 
recifes de corais - mais de um quinto 
dos corais de todo o mundo. Conheci-
dos como a floresta tropical dos oce-
anos, esses recifes são o habitat de 
um vasto número de espécies animais 
e vegetais. É um ecossistema rico e 
fascinante, mas que corre perigo de 
extinção.

PROGRAMA 18 - no ar em 29 de agosto
bolívia: a Luta dos Guaranis por Seus 
Direitos - Para muitos de nós é difícil 
imaginar que ainda há lugares no mun-
do em que latifundiários gananciosos 
contratam trabalhadores em troca de 
um pouco mais do que pão e água. Po-
rém, no interior da floresta tropical do 
Sul da Bolívia, essa ainda é a realidade 
enfrentada pelo povo da tribo indígena 
dos Guaranis. Agora eles estão lutan-
do pelos seus direitos humanos, com o 
suporte do governo boliviano.
A Agonia dos Cães Salvadores: Cães 
Farejadores de Minas no Sudão do 
Sul - Durante anos, o Sudão do Sul 
foi arrasado pela guerra. Agora que 
as armas foram silenciadas, milhões 
de refugiados começam a voltar para 
os seus lares, apenas para enfrentar 
um atemorizante legado: as minas ter-
restres. Aqui, como em outras áreas 
do mundo que passaram por guerras, 
cães heroicos estão na linha de frente 
do combate a essas ameaças ocultas.
A Chance para Salvar Milhões de Vi-
das: um Novo e Audacioso Projeto - 
Por toda a África, milhões de adultos e 
crianças morrem todos os anos de do-
enças que poderiam ter sido tratadas. 
Por vezes, modificar essa situação só 
depende de uma dose de vacina, ou 
um comprimido.
 
PROGRAMA 19 - no ar em 4 de setembro
Mongólia: Crianças em Perigo - Em 
meio à vertiginosa mudança global, a 
Mongólia está passando por uma dra-
mática transformação. Seus jovens 
estão crescendo em um mundo muito 
diferente daquele em que seus pais 
foram criados. Crianças de famílias 
carentes que são deixadas sozinhas 
acabam se envolvendo em crimes.

Ruanda: Lições de um herói - Você já 
pensou como reagiria em uma situa-
ção extrema? Você arriscaria sua vida 
para que outros possam sobreviver? 
Em 1994, muitos habitantes de Ruanda 
tiveram que responder a essa pergun-
ta quando os Hutus radicais saíram às 
ruas para matar todos os Tutsi que en-
contrassem.
Pinto do Acordeon, Forró - Quem nun-
ca viu um deles? Pelas ruas, camelôs 
vendem cópias dos últimos lançamen-
tos em música e DVD. Poucos dão 
muita atenção ao fato de que esses 
produtos são comercializados de for-
ma ilegal. A pirataria é crime e gera 
muitas vítimas. Assista ao depoimento 
de um dos cantores mais populares do 
Brasil.

PROGRAMA 20 
no ar em 11 de setembro
Peru: Morte ou Cura - Cada vez é 
maior o número de pessoas que com-
pram medicamentos falsos por en-
gano. Alguns deles são versões mais 
fracas de medicamentos autênticos, 
e outros são completamente falsos, 
com resultados fatídicos. As vendas 
desses medicamentos giram em tor-
no de bilhões de dólares. O progra-
ma levou suas câmeras para o Peru, 
onde as autoridades estão lutando 
para combater essa situação.
Sri Lanka: Caçadores de Ninhos de 
Tartaruga Tornam-se Ambientalistas - 
As tartarugas marinhas estão entre 
as espécies animais mais antigas da 
Terra e todas as sete espécies exis-
tentes estão em risco de extinção. 
Uma das ameaças combatidas são 
os caçadores ilegais, que atacam 
os ninhos e roubam os ovos. No Sri 
Lanka, uma iniciativa pioneira trans-
forma esses caçadores de ninhos 
em ambientalistas.
México: Como Lidar com Preços 
Exorbitantes de Alimentos - Preços 
de produtos alimentares muito altos 
dificultam a vida das pessoas em 
várias partes do mundo. No México, 
muitas famílias compraram a briga 
da luta contra a crise global na in-
dústria de alimentos.

PROGRAMA 21
no ar em 18 de setembro
Drogas Estimulantes - Na região su-
deste da Ásia, o cultivo de ópio vem 
declinando de forma vertiginosa, sen-
do reduzido em até 82% nos últimos 
dez anos. Mas os países da região es-
tão enfrentando a ameaça de um outro 
tipo bastante inusitado de droga: uma 
substância ilícita que pode ser bem 
mais difícil de ser erradicada. 
O Tesouro Enterrado do Peru - A bata-
ta é tubérculo trivial e comum. Contu-
do, ela é tão fundamental para o abas-
tecimento mundial de alimentos que 
esse ano foi instituído como O Ano da 
Batata, já que pessoas do mundo todo 
utilizam este legume versátil em sua 
dieta diária. E tudo começou na região 
montanhosa do Peru.
Mongólia: o Crepúsculo dos Pastores 
de Renas - Estima-se que metade dos 
sete mil idiomas falados atualmente 
no mundo desapareçam neste século. 
Além dos idiomas, culturas e conhe-
cimentos acumulados por centenas 
de anos também estão ameaçados 
de extinção. Convidamos você a fazer 
uma viagem pelos confins da Mongó-
lia onde o destino do “povo da rena” 
é motivo de grande preocupação para 
os anciãos dessa comunidade.

FIChA TéCNICA
Direção: Douglas Bettcher, 
Toshio Okuwaki e Brian Peter Falk
Produtora realizadora: 
United Nations Television
Distribuição: 
United Nations Television
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UNIãO DE FORçAS CONTRA O AbUSO 
CINThIA SARINhO E PRISCILA PEREIRA|MOBILIzAçãO COMUNITÁRIA DO CANAL FUTURA
 

Ao estreitar o diálogo com diferentes grupos sociais, o Ca-
nal Futura segue em busca de uma efetiva contribuição à 
sociedade brasileira, consolidando-se como um projeto 
social de comunicação. Identificando pautas prioritárias 
na agenda nacional através da participação em diferentes 
fóruns da sociedade civil organizada, o Futura definiu como 
um de seus desafios a inserção das temáticas relativas ao 
combate do abuso e exploração sexual infantil na sua pro-
gramação e ações presenciais de mobilização.

Nesse sentido, em novembro de 2007, o Canal Futura come-
çou a desenvolver ações em parceria com organizações de 
referência na temática. Como ponto de partida, realizou um 
fórum com análise de programas anteriormente produzidos 
pelo Canal sobre gênero e sexualidade, além de um grupo 
focal sobre o programa Sala de Notícias - Exploração Sexu-
al Infantil, como forma de preparação às ações que come-
çariam a ser implementadas em 2008.

A partir dessas avaliações, em 2008, um novo programa so-
bre o tema foi produzido. O Sala de Notícias em Debate so-
bre o tema da “Violência Contra a Criança e o Adolescente” 
contou com a participação da Anced - Associação Nacional 
dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente.

Encarando o problema
Durante os meses de maio e junho, a equipe do Futura acompa-
nhou agendas locais referentes à Semana de Enfrentamento à 
Violência Sexual, principalmente em Pernambuco, onde acon-
teceram várias ações de mobilização. Uma caminhada deu 
início às atividades do 18 de Maio, Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
Com o tema “Violência Sexual Contra Crianças e Adolescente: 
Acreditar, Proteger e Responsabilizar”, a manifestação orga-
nizada pela Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco teve a 
participação de aproximadamente 500 pessoas. 

Videodebates e seminários sobre o tema marcaram a realiza-
ção do I Colóquio Nacional em preparação para o III Congres-
so Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Criança 
e Adolescente e, ainda no mês de maio, a equipe de Mobili-
zação Comunitária do Futura esteve presente na Assembléia 
Geral do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Criança e Adolescente. Foi uma agenda longa, marcada 

por debates bastante qualificados, envolvendo organizações 
governamentais e não-governamentais, sociedade civil e re-
des que atuam na garantia dos direitos da criança e do adoles-
cente e, principalmente, no enfrentamento à violência sexual. 
 
Dando continuidade a essa pauta, o Futura promoveu um 
Encontro Temático sobre Violência Sexual Infanto-Juvenil, 
em junho, também em Pernambuco. Participaram repre-
sentantes das áreas de Mobilização, Conteúdo e Interpro-
gramas do Canal, a consultora Fabiana Gorenstein, relatora 
do capítulo sobre exploração sexual infantil do relatório da 
Anced, além de instituições reconhecidas na militância pela 
causa como: Casa de Passagem, Centro das Mulheres do 
Cabo, Centro de Cultura Luis Freire, Centro Dom Helder Câ-
mara de Estudos e Ação Social, Coletivo Mulher Vida, Save 
the Children, Rede Tecendo Parcerias e Espaço Vida.
 
Na ocasião, o debate esteve focado nas principais questões 
a serem tratadas pela mídia, considerando o cenário nacio-
nal, orientações, temas e abordagens para novos progra-
mas. Do encontro, surgiu a proposta para a realização de 
uma série especial para o Jornal Futura, exibida em outubro 
de 2008, cuja proposta recebeu menção honrosa no Prêmio 
Tim Lopes de Investigação Jornalística. 

O que vem por aí...
O mês de novembro foi marcado pela realização do III Con-
gresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. O encontro reuniu mais de três 
mil pessoas dos cinco continentes, sendo 300 adolescentes. 
Uma programação especial e ações de mobilização foram 
planejadas para o evento junto a Unicef, ONG Catavento e 
ONG Viração. Para 2009, o desafio é a produção de uma sé-
rie específica sobre o tema, voltada para o público infantil.

SER OU NãO SER?

A série propõe uma reflexão sobre o nosso sistema de ensino. A filósofa Viviane 
Mosé mostra como é a escola que nós temos hoje e de que maneira podemos 
preparar nossos filhos para o futuro. Em cada episódio, ao lado da crítica ao mo-
delo dominante, apresentamos uma experiência afirmativa, presente em nossa 
rede pública de ensino. Durante todos os programas, fragmentos das entrevis-
tas dos educadores: Rubem Alves, Moacir Gadotti, José Pacheco, Rui Canário 
(Lisboa), Antônio Carlos Gomes da Costa, Celso Antunes e Pedro Demo, além do 
senador Cristovam Buarque e da secretária de Ensino Médio e Fundamental do 
MEC, Maria Pilar.

TEMAS: escola, filosofia e subjetividade
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADORA: Viviane Mosé é dou-
tora em filosofia, especialista em políticas 
públicas e poeta.

Sinopses por episódio (8 minutos):

A FRAGMENTAÇÃO DO ENSINO
no ar em 15 de outubro
O episódio tem como questão a frag-
mentação do ensino, que nos faz per-
der a noção do todo. A linha de produ-
ção de bonecas, onde braços e pernas 
são montados a um tronco, e a mate-
mática, o português, a geografia, que 
tentam ir “montando” uma pessoa. A 
perda da noção do todo pelo ensino 
fragmentado e o artesão Sergio César, 
que reaproveita o lixo para construir 
uma cidade cordial e simples. E a ne-
cessidade de nos perguntarmos: quem 
somos, quem queremos ser e qual a ci-
dade em que queremos viver?

FORMAÇÃO PLENA DO HOMEM
no ar em 22 de outubro
A ideia grega de educação, a paideia, 
como formação plena do homem. A 
importância da música no desenvolvi-
mento da disciplina. A necessidade de 
elaborar os afetos e estimular a sensi-
bilidade através do teatro, da poesia. O 
valor do corpo. A escola do Recife, o 
Centro Experimental Cícero Dias, que 
se baseou na ideia grega de educação, 
tendo como tema central o protagonis-
mo juvenil, o jovem fazendo seu futuro. 
Robótica, fábrica de jogos eletrônicos, 
rádio, TV, jornal, não como profissiona-
lização, mas como maneiras de trazer a 
ação para o processo de aprendizagem.

A IMPORTâNCIA DE ENVOLVER A CO-
MUNIDADE NO PROCESSO EDUCATIVO 
no ar em 29 de outubro
O episódio fala de uma experiência não 
formal de educação: Araçuaí, Vale do 
Jequitinhonha, nos ensina como são 
importantes os saberes locais, o conhe-
cimento que os alunos trazem quando 
chegam à escola. A importância de en-
volver a comunidade no processo edu-
cativo. O valor da leitura em um dos lu-
gares mais pobres do Brasil. A folia dos 
livros. Aprender a ler fazendo biscoitos e 
os meninos do Araçuaí que cantam com 
Milton Nascimento. Tião Rocha, várias 
vezes premiado no Brasil e no mundo, o 
educador apaixonado. 

Publicado originalmente em www.futura.org.br

TREZE INDÍGENAS KAINGANGS 
de várias reservas do estado do RS 
iniciam em 1998 um esboço de regi-

mento para fundar uma ONG, 
o Instituto Kaingang (INKA).

Em 2001, através da parceria com o 
Canal Futura, esse esboço foi conclu-

ído e oficializado com registro em 
Cartório de Passo Fundo-RS.
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Para capacitar os gestores e 
promover a integração do grupo, 

o Futura deu suporte logístico 
durante um período para o 

deslocamento entre as aldeias, a 
criação de mecanismos de inte-

gração e divulgação dos projetos 
e parceiras financeiras.
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Simon e Eu reconta a vida de dois pro-
tagonistas marcantes no Movimento 
de Liberação Homossexual Sul-Afri-
cano, Simon Nkoli e Bev Ditsie, a pro-
dutora do filme. A história é narrada 
por Bev, através de relatos pessoais 
e histórias políticas. Tanto nos bons 
quanto nos maus momentos, a rela-
ção dos personagens é contraposta 
ao pano de fundo do intenso ativismo 
político e crise da Aids/HIV. Os estilos 
de vida divergentes e convergentes 
dos personagens, fato que culminou 
com a morte de Simon, são revelados 
em testemunhos sinceros por meio de 
entrevistas e imagens de arquivo.

TEMA: direitos humanos
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar em 3 de dezembro
DURAÇÃO: 60 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Beverley Palesa Ditsie 
e Nicky Newman
Produção: Nicky Newman
Assistentes de produção: Ria 
Greyling, Mpho Fume e Natasha Gordon
Fotografia: Nicky Newman, Natalie 
Haarhoff, Phybia Dlamini, Done’ Rundell, 
Penny Flascis e Beverley Ditsie
Som: Leslie Mntambo
Edição: Michael Brian Waugh
Música: Beverley Ditsie e 
Hugh Masebenza
Produtora realizadora: 
Company See Thru Media
Distribuição: 
Steps International

A IMPORTâNCIA DA REFLEXÃO NA 
EDUCAÇÃO - no ar em 5 de novembro
Cariacica, município da Grande Vitória-
ES, destruído pela corrupção e pela vio-
lência, adota a filosofia no Ensino Infan-
til e Fundamental. As crianças pequenas 
sendo estimuladas a pensar: quem so-
mos, de onde viemos, e para onde va-
mos? O resgate da identidade cultural 
através das bandas de congo. 

O VALOR DA AUTONOMIA E DA RES-
PONSABILIDADE
no ar em 12 de novembro
A Escola da Ponte, em Portugal, uma 
escola que há trinta anos mudou radi-
calmente seu projeto pedagógico. O 
fim das séries, o valor da organização 
e da disciplina, os alunos de Ensino 
Fundamental participando diretamente 
da gestão da escola. Discutimos aqui o 
valor da autonomia e da responsabili-
dade na formação humana. Estudar por 
projetos de pesquisa. E zé, estudante de 
Brasília que parou na 7ª Série porque a 
escola não o atendia. Hoje é um desig-
ner consagrado.

A PROGRESSÃO CONTINUADA
no ar em 19 de novembro
Depoimentos contra a progressão con-
tinuada e depoimentos a favor. A Escola 
Amorim Lima, em São Paulo, que a par-
tir da Escola da Ponte criou seu próprio 
projeto de ensino. O episódio discute a 
progressão continuada, que traz o fim 
das reprovações e as mudanças na es-
trutura das séries. O problema da eva-
são escolar. O valor da cultura. A impor-
tância da participação dos pais.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 
O PROBLEMA DO ANALFABETISMO 
no ar em 26 de novembro
O programa é dedicado exclusivamente 
a Paulo Freire, o maior educador brasi-
leiro de todos os tempos, considerado 
um dos maiores educadores do mundo, 
e a crítica à educação “bancária”. A 
educação de jovens e adultos, o proble-
ma do analfabetismo, a necessidade de 
ler o mundo antes de ler os livros. O valor 
da ação e da participação política, o de-
senvolvimento da cidadania e ética. Os 
sem-terrinha, a escola para as crianças 
do MST e o EJA, educação de jovens e 
adultos.

Realização:
TV Globo

A CASA DE PASSAGEM 
é uma ONG parceira do 

Futura que trabalha com a 
programação para apoiar as 

ações que são realizadas com 
famílias e jovens em situação 

de vulnerabilidade social 
em Recife.

SIMON E EU

Em 2004, o Canal grava 
um interprograma e 
um episódio do Alô 

Vídeo Escola com os 
KAINGANGS.

No ano seguinte, o MINC 
contempla o projeto 

do INKA com o Ponto 
de Cultura Raízes do 

Kaingang e, em 2006, o 
INKA é premiado com o 

prêmio Escola Viva 
e recebe também 

o Projeto Griô.

Nesse mesmo ano, o INKA faz nova parceria com 
o Canal Futura no projeto Maleta beleza disseminando 
o material para outras reservas e pontos de cultura do 
estado, adaptando o conteúdo para a cultura kaingang. 
Em 2007, recebe o reconhecimento como Ponto de Cul-
tura nº 1 do brasil, do Ministério da Cultura, e em 2008 
é escolhido para divulgação de ações bem-sucedidas 

do Ministério da Cultura e realiza-se a gravação 
do programa Nota 10, na Reserva de Ronda Alta - 

em Três Palmeiras-RS. 

Em 2006, através do Futura, 
fizeram uma parceria com 
a Auçuba - Comunicação e 

educação e a Oi Kabum!, para 
a formação de um grupo de 

jovens Geração Futura 
no estado.
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SOMOS 6 bILhõES

Somos 6 Bilhões aventura-se a capturar a essência da humanidade contemporâ-
nea através de retratos que questionam os valores universais do homem. O que é 
a felicidade? Quais as lições que podemos tirar a partir das dificuldades que a vida 
nos impõe? Qual o sentido da vida? Esses retratos nos representam, emocionam e 
permitem que nos vejamos com outros olhos. Nossa visão de mundo é enriquecida 
graças aos pensamentos que afloram dos depoimentos. Estamos todos procuran-
do a mesma felicidade? Estamos todos enfrentando os mesmo problemas?

FIChA TéCNICA
Direção: Yann Arthus-Betrand
Produtora realizadora: Upside Television
Distribuição: Upside Television

TEMA: filosofia e subjetividade
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 5 de dezembro
DURAÇÃO: 6 programas de 26 minu-
tos e 32 interprogramas de 2 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

Títulos por episódios:
INFâNCIA - no ar em 5 de dezembro
FAMÍLIA - no ar em 19 de dezembro
AMOR - no ar em 24 de dezembro
MENSAGEM
no ar em 26 de dezembro
FELICIDADE
no ar em 2 de janeiro de 2009
AQUI E LÁ
no ar em 9 de janeiro de 2009

Títulos por interprogramas:
Ficando Apaixonado 1
Ficando Apaixonado 2
Ficando Apaixonado 3
O que Eu Aprendi ao Ensinar
Alegria

Memórias 1
Memórias 2
Memórias 3
Memórias 4
Um Momento Complicado 1
Um Momento Complicado 2 
Um Momento Complicado 3
O que Aprendi na Família 1
O que Aprendi na Família 2
Lição de Vida 1 
Lição de Vida 2
Lição de Vida 3
Violência
Deus 1
Deus 2
Discriminação
Mudança de Vida

Medo
Natureza
Família
Guerra
Orgulho
Dando Amor
O Sentido da Vida
Liberdade
Trabalho
Ambição

Uma das séries de maior sucesso na 
televisão brasileira, Sítio do Picapau 
Amarelo chega ao Futura. Baseada na 
obra de Monteiro Lobato, a nova ver-
são da série, também produzida pela 
TV Globo, se aproxima da atualidade, 
mas não deixa de fora o aspecto rural 
presente no formato original, de 1977. 
As histórias são ambientadas no sítio 
de Dona Benta, uma simpática se-
nhora que vive afastada da correria e 
do barulho da cidade. Ela conta com 
a amizade de Tia Nastácia, que co-
zinha deliciosos quitutes para ela e 
para sua neta, Lúcia, mais conhecida 
como Narizinho. Ao lado da insepa-

rável boneca Emília, Narizinho é uma 
menina doce e cheia de sonhos, que 
cria um mundo de fantasias ao seu 
redor. Durante as férias escolares, 
Narizinho recebe a visita do primo 
Pedrinho, que vive na cidade gran-
de. Assim como sua prima, Pedrinho 
também tem um amigo inseparável, o 
Visconde de Sabugosa, boneco feito 
por Tia Nastácia a partir de uma es-
piga de milho velha. O Visconde, por 
ter vivido muito tempo entre os livros, 
está sempre exibindo sua sabedoria. 
Embarque junto com essa turma em 
inúmeras aventuras pelo Sítio do Pi-
capau Amarelo.

TEMA: universo infantil
PÚbLICO-ALVO: infanto-juvenil
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

Episódios de 30 minutos:
O REINO DAS ÁGUAS CLARAS - episódio 1 - no ar em 8 de dezembro
O REINO DAS ÁGUAS CLARAS - episódio 2 - no ar em 9 de dezembro
O REINO DAS ÁGUAS CLARAS - episódio 3 - no ar em 10 de dezembro
O REINO DAS ÁGUAS CLARAS - episódio 4 - no ar em 11 de dezembro
O REINO DAS ÁGUAS CLARAS - episódio 5 - no ar em 12 de dezembro
O SACI - episódio 1 - no ar em 15 de dezembro
O SACI - episódio 2 - no ar em 16 de dezembro
O SACI - episódio 3 - no ar em 17 de dezembro
O SACI - episódio 4 - no ar em 18 de dezembro
O SACI - episódio 5 - no ar em 19 de dezembro
ESPECIAL DE NATAL - no ar em 20 de dezembro
CAÇADAS DO PEDRINHO - episódio 1 - no ar em 22 de dezembro
CAÇADAS DO PEDRINHO - episódio 2 - no ar em 23 de dezembro
CAÇADAS DO PEDRINHO - episódio 3 - no ar em 24 de dezembro
CAÇADAS DO PEDRINHO - episódio 4 - no ar em 25 de dezembro
CAÇADAS DO PEDRINHO - episódio 5 - no ar em 26 de dezembro
REINAÇõES DE NARIzINHO - episódio 1 - no ar em 29 de dezembro
REINAÇõES DE NARIzINHO - episódio 2 - no ar em 30 de dezembro
REINAÇõES DE NARIzINHO - episódio 3 - no ar em 31 de dezembro

SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
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O amplo trabalho desenvolvi-
do com 16 comunidades de 

Recife ocasionou a inserção 
da instituição no Projeto 

Assistir, com doação de uma 
antena Sky e implantação 

de uma Sala Futura na 
instituição, com videoteca 

comunitária.

O uso dos programas em ações de empreende-
dorismo juvenil, arte e cultura resultou na inserção 
da ONG no projeto MALETA bELEZA, com produção 

de figurinos e cenários inspirados no material. 

O grupo Geração Futura Recife foi chama-
do a participar da gravação da série 

de interprogramas A beleza do Meu Lugar, 
com outras 20 instituições de oito 

estados brasileiros. 

Convidada pelo Futura para contribuir 
na avaliação de programas, a instituição 

atua também como consultora sobre a 
temática de exploração e abuso sexual 

infantil e tráfico de seres humanos.
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UM Pé DE qUÊ?TANTOS CARNAvAIS

Tantos Carnavais é uma série de quatro episódios, com 30 minutos de duração 
cada, que conta a história do samba. Personagens consagrados do mundo dos 
bambas, como Dona Zica e Jamelão, compartilham suas lembranças e fazem re-
velações inéditas.

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 pon-
tuam aspectos da cultura e da história do Brasil.

TEMAS: diversidade cultural, ecologia 
e ecossistemas, história
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
LICENCIAMENTO: não liberado

APRESENTADORA: Regina Casé foi 
uma das criadoras do Grupo Asdrú-
bal 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 minutos):

ZICARTOLA, MALANDROS E HERÓIS 
DA ESTAÇÃO PRIMEIRA
no ar em 2 de fevereiro
A eterna primeira-dama da Mangueira, 
Dona Zica, conta sua história totalmente 
em verde e rosa. Ela fala da eterna pai-
xão por Cartola, a relação com os mem-
bros históricos da escola, a emoção de 
entrar na passarela pela Mangueira, 
além de casos e histórias inéditas.

A ARTE DA PORTA-BANDEIRA
no ar em 3 de fevereiro
No programa, vamos conhecer a arte 
da porta-bandeira. Começamos com 

a trajetória de Maria Helena e Chiqui-
nho, mãe e filho, 17 anos de avenida. 
Também conheceremos Selma, uma 
agente do corpo de bombeiros que na 
Sapucaí transforma-se em Selminha 
Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor. 

PUXADOR, NÃO!
no ar em 4 de fevereiro
Jamelão detesta dar entrevista e odeia 
ser chamado de puxador de samba. Pois 
no penúltimo episódio da série Tantos 
Carnavais, Jamelão dá entrevista, canta, 
diverte-se e chora ao remexer em suas 
memórias. O episódio ainda mostrará 
grandes momentos do eterno intérprete 
da Estação Primeira de Mangueira. 

OS NOTÁVEIS DO SAMBA
no ar em 5 de fevereiro
O programa traz os notáveis do samba e 
as beldades Luiza Brunet e Valéria Va-
lenssa, que relembram seus dias mais 
emocionantes de Sapucaí. Fazendo jus 
ao título, mostramos toda a reconstitui-
ção feita pelo dançarino e coreógrafo 
Carlinhos de Jesus dos 14 notáveis do 
samba no desfile da Mangueira. 

FIChA TéCNICA
Produtora realizadora: 
Documentária Filmes
Distribuição: Documentária Filmes

TEMAS: música, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (20 minutos):

MATA ATLâNTICA - PAU D´ALHO
no ar em 10 de setembro
“A conservação, a proteção, a rege-
neração e a utilização do Bioma Mata 
Atlântica, patrimônio nacional, obser-
varão o que estabelece esta Lei, bem 
como a legislação ambiental vigen-
te...”. É com muita alegria que Um Pé 
de Quê? divulga o primeiro parágrafo 
da Lei 11.428, sancionada em 2007 e 
que se junta a nós nessa luta pela pre-
servação deste que é um dos nossos 
maiores tesouros, a Mata Atlântica. 

CANA-DE-AÇÚCAR
no ar em 17 de setembro
Há quase 500 anos, a cana-de-açúcar 
briga por espaço com a Mata Atlântica 
e, desde então, tem levado a melhor. 
Recentemente, a agitação em torno 
do etanol de cana-de-açúcar animou 
muitos ambientalistas, por ser um 
combustível ecológico. Mas será mes-
mo tão ecológico assim? O programa 
pergunta: onde é que vamos plantar 
tanta cana? Regina Casé mostra que 
a influência decisiva da cana nos des-
tinos do Brasil não é uma novidade e 
conta como o ciclo da cana-de-açúcar 
no período colonial marcou o país.

OURICURÍ - no ar em 24 de setembro
Regina Casé desbrava Alagoas. No 
Pontal do Coruripe, conhece mulhe-
res que sobrevivem do artesanato 
feito com a palha do ouricuri. As ar-
tesãs fazem bolsas, cestos e os mais 
variados objetos a partir da palha 

desta palmeira que é tão generosa. 
As mulheres têm a sabedoria de pre-
servar a árvore, arrancando as folhas 
sem prejudicá-la. O que torna esse 
trabalho ainda mais nobre é o fato do 
ouricuri quase ter desaparecido e, 
graças a um projeto de recuperação, 
poder continuar enfeitando as matas 
e sustentando as famílias. 

MANDIOCA - no ar em 1 de outubro
Você pode conhecê-la como man-
dioca, aipim, macaxeira, maniva. Não 
importa o nome, há muito tempo ela 
faz parte do cotidiano dos brasileiros. 
É uma das heranças deixadas pelos 
índios, mas sofreu adaptações. Seja 
cozida, frita, salgada ou doce, a man-
dioca agrada de gaúchos a alagoa-
nos. O programa mergulha até a raiz 
da brasileiríssima mandioca e mostra 
como essa planta cultivada original-
mente pelos índios frequenta, e muito, 
as nossas mesas. 

MACAÚBA - no ar em 8 de outubro
Regina vai ao interior de Minas Gerais 
para conhecer um verdadeiro Profes-
sor Pardal do Cerrado brasileiro, Seu 
Synéas. Foi ele quem, há mais de qua-
renta anos, teve a visão de utilizar o 
coco de Macaúba para a fabricação 
de sabão e óleo. A partir de uma má-
quina inventada pelo próprio Synéas, 
seus conhecimentos se dissiparam 
pelo Cerrado e pelo Brasil. Hoje a 
Macaúba é uma importante fonte de 
renda para a região, além de poder em 
breve servir para a fabricação do fes-
tejado biocombustível.
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TAMBORIL - no ar em 15 de outubro
Uma árvore centenária e deslumbran-
te, verdadeira obra de arte: o Tamboril. 
Essa árvore nos leva ao Inhotim, um 
dos maiores centros de arte contem-
porânea do Brasil e uma das maiores 
coleções de plantas tropicais do mun-
do. Nesse grande centro de beleza e 
criação, Regina conversa com o men-
tor desse incrível lugar: Bernardo Paz. 
Conversa e conhece também a obra 
de uma das maiores artistas plásticas 
do Brasil: Adriana Varejão. 

LOBEIRA - no ar em 22 de outubro
Regina Casé mostra a Serra do Cara-
ça, em Minas Gerais, e revela como a 
lobeira é fundamental para a sobrevi-
vência de um dos símbolos do Cerrado 
brasileiro, o lobo-guará. Num cenário 
que encantou Dom Pedro II e serviu de 
palco para a corrida em busca do ouro, 
no século XVIII, vamos lembrar a im-
portância da preservação do Cerrado. 
Para completar a aventura, uma tra-
dição que ocorre todo entardecer na 
Hospedaria do Caraça, um prédio cen-
tenário com muita história para contar.

PEQUI - no ar em 29 de outubro
Regina Casé visita Minas Gerais e re-
vela o ouro do Cerrado mineiro: o pe-
qui. Em sua visita ao sertão geraizeiro, 
o episódio mostra a importância do 
pequi para o homem do Cerrado, tan-
to cultural quanto economicamente. 
Conheça Dona Chica, mineira de Sete 
Lagoas que alimentou tropeiros e criou 
os filhos a base de receitas feitas com 
pequi. No extremo norte das Gerais, 
conheça ainda a distante Japonvar, 
cidade movida a pequi. A economia do 
município gira em torno da coleta do 
pequi e dos produtos feitos com ele, 
como o óleo e a farinha. 

CANNABIS - no ar em 5 de novembro
Um Pé de Quê? mostra que, há muitos 
séculos, a multifuncional cannabis 
sativa divide os homens entre os que 
querem destruí-la e os que querem 
cultivá-la. Regina Casé conta como a 

planta, originária da Ásia Central, se 
espalhou pelo mundo e quais são seus 
diferentes empregos em vários pontos 
do globo: a fabricação de tecidos, cor-
das e papel na China e na Europa; seu 
uso ritual na Índia, no Oriente Médio e 
na Jamaica; a produção de combustí-
vel a partir de suas sementes; seu pa-
pel decisivo nas grandes navegações. 
Além disso, os pesquisadores Edward 
MacRae e Sérgio Vidal, da UFBA, aju-
dam a contar como a planta chegou ao 
Brasil, trazida tanto pelos portugueses 
quanto pelos escravos negros.
 
MELHORES MOMENTOS
no ar em 26 de novembro
O último programa é uma coletânea 
dos melhores momentos dos episódios 
da série de 2008 do Um Pé de Quê?

CONSULTORIA: harri Lorenzi é enge-
nheiro agrônomo formado pela Univer-
sidade Federal do Paraná. Trabalhou no 
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) 
- Londrina, durante sete anos, e no Cen-
tro 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: Alberto Renault, Estevão Ciavatta, Pedro Furtado e Thereza Falcão
Produção executiva: Nuno Godolphim
Produção: Lívia Nunes e Maíra Fernandes de Melo
Figurino: Felipe Veloso e Cláudia Kopke
Maquiador: Ricardo Tavares e Carol Silva
Direção de fotografia e câmera: Estevão Ciavatta e Roberto Riva 
Edição: Alexandre Saggese
Assistente de edição: Julia Penna
Videografismo: Patrícia Chueke e Phil
Cenografia: Artemanduca Objetos Cenográficos
Colorista: Gabriel Mellin
Trilha sonora: Flórida Musica (Berna Ceppas e Kassin) 
Mixagem: Daniel Carvalho e Gabriel Muzak
Locução: Flávio Bruno
Música da abertura: Arnaldo Antunes e Kassin 
Abertura: Barrão e Fernanda Villa-Lobos 
Som: PH Silva e Marcos Catanhede
Produtora de finalização: Fernanda Oliveira
Pesquisa: Ana Carolina Oliveira e Tiago Carvalho
Produtora realizadora: Pindorama Filmes

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Martha Ferraris
Produtores 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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UM Pé DE qUÊ?
ESPECIAL JARDIM bOTâNICO

A oitava temporada do programa Um Pé de Quê? começa em grande estilo, com 
um programa especial em comemoração ao aniversário de 200 anos do maravilho-
so Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Criado por Dom João VI, visitado por Albert Einstein, pela Rainha Elisabeth II, ado-
rado por Tom Jobim e amado por Regina Casé, o JBRJ é um sucesso. Tucanos 
comem sementes de Palmeira Imperial, Nhambus passeiam pelas Aningas, moças 
fotografam seus 15 anos no Lago de Frei Leandro. A partir de um mapa e do mate-
rial registrado nos oito anos do Um Pé de Quê?, vamos conhecer os principais lu-
gares do Jardim Botânico. O programa leva a um tour inesquecível nesse ambiente 
tão cheio de história e beleza.

FIChA TéCNICA
Direção geral: Estevão Ciavatta
Direção: Lao de Andrade
Roteiro: Alberto Renault, Estevão Cia-
vatta, Pedro Furtado e Thereza Falcão
Produção executiva: Nuno Godolphim
Produção: Lívia Nunes e 
Maíra Fernandes de Melo
Figurino: Felipe Veloso e Cláudia Kopke
Maquiagem: Ricardo Tavares e 
Carol Silva
Direção de fotografia e câmera: 
Estevão Ciavatta e Roberto Riva 
Edição: Alexandre Saggese
Assistente de edição: Julia Penna
Videografismo: Patrícia Chueke e Phil
Cenografia: Artemanduca Objetos 
Cenográficos
Colorista: Gabriel Mellin
Trilha sonora: Flórida Musica (Berna 
Ceppas e Kassin) 
Mixagem: Daniel Carvalho 
e Gabriel Muzak
Locução: Flávio Bruno
Música da abertura: 
Arnaldo Antunes e Kassin 
Abertura: Barrão e Fernanda Villa-Lobos 
Som: PH Silva e Marcos Catanhede
Produtora de finalização: 
Fernanda Oliveira
Pesquisa: Ana Carolina Oliveira e 
Tiago Carvalho
Produtora realizadora: 
Pindorama Filmes

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Martha Ferraris
Produtores assistentes: 
Luciana Souza  e Renata Lima
Supervisão de conteúdo: 
Leonardo Menezes e Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim 
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

TEMAS: diversidade cultural, ecologia 
e ecossistemas, história
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar em 13 de junho
DURAÇÃO: 40 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (40 minutos)

JARDIM BOTâNICO - Parte I
no ar em 12 de novembro
O primeiro episódio especial sobre 
o Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
mostra a criação do Jardim, além de 
ouvir o historiador Clóvis Bulcão, a 
botânica Yara Britto, o lendário Folha 
Seca, funcionário mais antigo de lá, e 
Pedro Carauta, um dos mais prestigia-
dos pesquisadores do Brasil.

JARDIM BOTâNICO - Parte II
no ar de 19 de novembro
O segundo episódio sobre o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro mostra a 
entrevista com Paulo Jobim, filho do 
grande maestro e adorador do Jardim, 
Tom Jobim. Recordamos também a 
saudosa botânica Gabriela Barroso e 
conversamos com diversos funcioná-
rios do JBRJ, sementeiros, botânicos 
e pesquisadores.
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UMAS PALAvRAS

Umas Palavras está no ar desde abril de 2001. Ao longo desse tempo, tem apresen-
tado 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: leitura, literatura, linguagem, 
personalidades 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições

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 minutos):

ESPECIAL FLIP - no ar em 22 de agosto
O Umas Palavras abre a temporada 
2008 com um especial sobre a FLIP 
2008, recheado de entrevistas com 
alguns dos melhores convidados da 
Sexta Festa Literária Internacional de 
Parati, como o festejado dramaturgo 
inglês Tom Stoppard, a psicanalista 
francesa Elizabeth Roudinesco, autora 
de alentados estudos sobre a psica-
nálise, o escritor colombiano radicado 
no México Fernando Vallejo, o crítico 
literário Roberto Schwarcz, o escritor 
inglês Neil Gaiman, o dublê de psica-
nalista e escritor Contardo Caligaris, a 
escritora inglesa zoe Heller e o escri-
tor norte-americano Richard Price.
 
PEPETELA - no ar em 29 de agosto
Artur Carlos Maurício Pestana dos 
Santos, o Pepetela, nasceu em 1941, 
em Benguela, Angola. Foi o mais jovem 
escritor a receber o Prêmio Camões, 
condecoração máxima da literatura 
de língua portuguesa. Famoso pela 
militância política, o sociólogo, escri-
tor e professor foi guerrilheiro, repre-
sentante do Movimento Popular de 

Libertação de Angola (MPLA) e vice-
ministro da Educação, em 1975, ano da 
independência do país. Em sua obra, a 
sociedade angolana é sempre o tema 
central, o que transforma seus livros 
em importante fonte para a compre-
ensão da África e mais especialmen-
te de Angola. É considerado um dos 
mais importantes escritores lusófonos 
da África, com mais de 15 livros publi-
cados, entre ensaios, livros infantis e 
principalmente romances.
 
INÊS PEDROSA
no ar em 5 de setembro
Inês Pedrosa nasceu em 1962, em 
Coimbra, Portugal. É jornalista e uma 
das principais vozes da literatura por-
tuguesa contemporânea. Foi tradutora, 
diretora da revista Marie Claire de Por-
tugal, entre 1993 e 1996, e atualmente 
é colunista do semanal Expresso, um 
dos maiores jornais portugueses. Di-
rige, desde fevereiro de 2008, a Casa 
Fernando Pessoa, em Lisboa. Graças 
às suas visitas frequentes ao Brasil, 
ambientou em nosso país, mais pre-
cisamente na Bahia, a trama de seu 
último livro, A eternidade e o desejo, 
publicado pela Alfaguara, em 2008. 

PIERRE BAYARD 
no ar em 12 de setembro
Pierre Bayard nasceu em 1954, em Pa-
ris, França. É escritor e professor de 
Literatura Francesa. No recente Como 
falar dos livros que não lemos, publica-
do pela editora Objetiva, discute em que 
medida é fundamental ler as obras ditas 
obrigatórias. Para Bayard, o verdadeiro 
letrado não é quem leu de tudo, mas 
quem reconhece o valor de determina-
da obra para a cultura que o cerca. 

CINTIA MOSCOVICH
no ar em 19 de setembro
Cintia Moscovich nasceu em Porto 
Alegre, em 15 de março de 1958. É jor-
nalista e mestre em Teoria Literária. 
Publicou seu primeiro livro em 1996. 
Desde então, já publicou três livros 
de contos, um livro infanto-juvenil e 
dois romances. Seu último romance, 
Por que sou gorda, mamãe?, publica-
do em 2006, foi um sucesso de crítica 
e de público e aborda, como em todos 
os seus livros, questões do cotidiano 
e costumes judaicos, origem de sua 
própria família.

GERALDO CARNEIRO
no ar em 26 de setembro
Geraldo Carneiro é poeta, tradutor e 
compositor. Nasceu em Belo Horizon-
te, em 1952, mas desde 1955 reside no 
Rio de Janeiro. Escreveu dez livros de 
poesia e mais de cem canções, em 
parceria com diversos músicos, entre 
eles Egberto Gismonti e Francis Hime. 
Escreve regularmente para a TV des-
de 1989, tendo escrito, entre outros, 
Você Decide e Faça a Sua História, 
este último em parceria com João 
Ubaldo Ribeiro.

ADERBAL FREIRE FILHO
no ar em 3 de outubro
Aderbal Freire Filho é ator, autor e di-
retor de teatro. Nasceu em Fortaleza, 
no Ceará, em 1941, mas desde 1971 
está radicado no Rio de Janeiro. Es-
creveu seis peças e dirigiu mais de 70. 
Tem sido contemplado com os mais 
importantes prêmios do teatro brasi-
leiro ao longo de sua carreira. Criou 
o Romance Em Cena, onde o texto de 
um romance é utilizado na íntegra e 
adaptado teatralmente. Foram três os 
romances escolhidos para esse tipo 
de encenação: Mulher Carioca aos 
22 anos, de João e Minas, O que diz 
Moleiro, de Dinis Machado, e O púca-
ro búlgaro, de Campos de Carvalho

CRISTOVÃO TEzzA
no ar em 10 de outubro
Cristovão Tezza nasceu em Lages, San-
ta Catarina, e mudou-se para Curitiba 
após morte do pai, aos seis anos. É au-
tor de 12 romances e vários ensaios so-
bre literatura, além de um livro de con-
tos e um livro infanto-juvenil. Seu último 
livro, O filho eterno, publicado em 2007, 
ganhou vários prêmios literários e foi 
traduzido para diversas línguas.

DIOGO MAINARDI
no ar em 17 de outubro
Diogo Mainardi nasceu em São Pau-
lo, em 1962. Escreveu quatro roman-
ces durante os 14 anos que morou em 
Veneza. Mora, desde 2003, no Rio de 
Janeiro. Fez dois roteiros para filmes 

dirigidos por seu irmão, Vinicius. É co-
lunista da revista Veja e colaborador 
do programa Manhatan Connection, 
do GNT. Lançou dois livros com o me-
lhor das crônicas publicadas em Veja, 
sendo que o último, Lula é minha anta, 
é inteiramente dedicado à política.

MAURICIO DE SOUSA
no ar em 24 de outubro
Mauricio de Sousa nasceu numa pe-
quena cidade do estado de São Paulo, 
chamada Santa Isabel, em outubro de 
1935. O primeiro personagem em tira 
semanal foi o Bidu, lançada em 1959, e 
a Mônica foi a primeira revista em qua-
drinhos, lançada em 1970 com 200 mil 
exemplares. De lá para cá, cada per-
sonagem da Turma da Mônica ganhou 
sua própria revistinha e novas turmas 
foram surgindo, como a do Penadinho 
e a do Chico Bento. Os personagens 
de Mauricio de Sousa estão espalha-
dos pelos quatro cantos do mundo 
e já viraram campanhas educativas, 
cartilhas, dicionários, filmes e muitos 
outros produtos dirigidos a crianças 
no Brasil e no exterior.

ARIANO SUASSUNA
no ar em 31 de outubro
Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, 
em 1927. Em 1942, mudou-se com a 
família para o Recife, onde mora até 
hoje. Considerado um dos mais pres-
tigiosos escritores do país, desde 
muito jovem experimentou os pri-
meiros versos e as primeiras peças 
teatrais. Mas foi em 1955 que ficou 
conhecido do grande público, com 
a peça O auto da compadecida. Em 
1956, torna-se professor de Estética 
da Universidade Federal da Paraíba, 
onde se aposentou em 1994. Em 1971, 
lançou o premiado e aclamado livro 
A pedra do reino, primeiro romance 
de uma trilogia interrompida pelo 
autor. Em 2007, foram comemorados 
com muita festa os seus 80 anos de 
vida e mais de 50 anos de carreira, 
onde somam-se vários ensaios, po-
emas, três romances e mais de 15 
peças de teatro.
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TEMA: vídeo e documentários
PÚbLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2008
No ar em 1 de dezembro
DURAÇÃO: 50 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado

xPRESS 2008

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, Gustavo Mattos, 
Amâncio Ronque e Marcelo Augusto
Edição: Abfilmes
Áudio: Júlio Mauro e Anderson Ferreira
Maquiagem: Helena D’Araújo
Produtora realizadora: Capivara

CANAL FUTURA
Produtores assistentes: Renata Gaze, 
Joana Levy e André Libonati
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

UMAS PALAVRAS ESPECIAL
no ar em 24 e 25 de dezembro 
O Umas Palavras Especial homenageia 
o centenário de nascimento do grande 
compositor Cartola, com o documen-
tário Cartola - Música para os Olhos, 
dos diretores Lírio Ferreira e Hilton La-
cerda. Após a exibição, mostraremos 
a conversa com os realizadores do fil-
me. Abordamos, por exemplo, a traje-
tória do compositor, desde a sua infân-
cia, neto do cozinheiro do Palácio do 
Catete, até sua mudança para o Morro 
da Mangueira, onde cai nas graças de 
Carlos Cachaça e passa a frequentar a 
boemia local. Apesar de ter produzido, 
em média, 500 canções, Cartola pre-
cisou trabalhar em outras áreas, e só 
no final da vida ganhou alguma coisa 
com suas composições. Poucos anos 
antes de morrer, em 1980, gravou seus 
únicos discos. O documentário Cartola 
- Música para os Olhos é exibido antes 
da entrevista.

UMAS PALAvRAS: DA FLIP PARA O MUNDO   

Perdeu a Flip de 2008? Esteve lá e quer rever grandes 
momentos? Então você não pode perder o programa 
Umas Palavras.

A nova temporada do programa, apresentado pela 
escritora Bia Corrêa do Lago, tem início no dia 22 de 
agosto, com uma retrospectiva dos momentos que 
marcaram a edição de 2008 da Feira Literária Interna-
cional de Parati, a Flip.

Direto da bela cidade colonial à beira-mar, Bia Corrêa 
do Lago entrevista convidados, como o dramaturgo 
inglês Tom Stoppard, a psicanalista francesa Elizabe-
th Roudinesco, o escritor colombiano Fernando Valle-
jo e a escritora inglesa zoe Heller. 

E Parati é só a primeira parada dessa nova viagem ao 
diversificado mundo das letras. A partir do segundo 
episódio, Umas Palavras retoma as entrevistas indivi-
duais, recebendo convidados internacionais. 

No dia 29 de agosto, um panorama do continente africa-
no com a presença do angolano Artur Carlos Maurício 
Pestana dos Santos, o Pepetela. Ele foi o mais jovem 
escritor a receber o Prêmio Camões, condecoração 
máxima da literatura de língua portuguesa. 

Em seguida, no dia 5 de setembro, uma entrevista 
com Inês Pedrosa, jornalista portuguesa que é uma 
das principais vozes da literatura contemporânea de 
seu país. Para fechar o ciclo internacional, o escritor 
e professor de literatura francesa Pierre Bayard dis-
cute em que medida é fundamental ler as obras ditas 
obrigatórias, no ar em 12 de setembro. 

O programa continua mostrando perfis de autores bra-
sileiros, entre eles Cintia Moscovich, Cristovão Tezza, 
Aderbal Freire Filho, Geraldo Carneiro e Diogo Mainardi. 

ANDRESSA FERNANDES também era 
aluna de lá e foi uma das primeiras 

participantes do projeto Nós na Tela 
- uma parceria entre Canal Futura, 

Casa da Videira e TV Lúmen.

Através do projeto conheceu o 
Geração Futura. Inscreveu-se, foi 

selecionada e participou da oficina 
11, em janeiro de 2008.

Esse documentário, com uma hora de duração, foi gravado no Brasil, na Repúbli-
ca Dominicana, na Colômbia e nos Estados Unidos. Depois do sucesso mundial 
do Xpress (2007), o Staying Alive está de volta com o Xpress 2008 na tentativa de 
explorar e desafiar as mentes de jovens rapazes. Todos os assuntos que abor-
dam o crescimento dos homens, incluindo paternidade, machismo e violência, 
serão questionados enquanto várias culturas e regras de um “macho de ver-
dade” são investigadas em diferentes regiões das Américas. De Recife (Brasil) 
a Santo Domingo (República Dominicana), de Bogotá (Colômbia) a Nova York 
(EUA), o Xpress 2008 dá voz a jovens ativistas, imigrantes, cineastas, jornalistas, 
políticos, dançarinas, bandas e artistas para entender a posição e a influência 
dos homens nessas diferentes comunidades. Entre os artistas entrevistados es-
tão Fred 04, Roger de Renor, Canibal e Catarina de Jah (Recife), Dr. Krápula (Co-
lômbia), Três Corona (Nova York) e El Lápiz Consciente e Calor Urbano (República 
Dominicana). Este é o terceiro ano da co-produção entre a campanha Staying 
Alive e as MTVs Latinoamérica e Brasil.

PRISCILA SANTOS é aluna do Colé-
gio Estadual Emílio de Menezes, de 

Curitiba-PR.

O colégio possui uma videoteca 
com diversos programas do Futura 
e realiza atividades e projetos com 

a programação desde 2002.

Publicado originalmente em www.futura.org.br
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Sinopses por episódio (2 minutos):

ROGÉRIO / RJ - no ar em 7 de janeiro
O artista de rua mostra sua técnica de 
pintura com o dedo, inspiração e inter-
ferência na comunidade.

JONAS CALDAS / RJ
no ar em 8 de janeiro
A história de vida de um ex-morador de 
internato que teve a vida transformada 
pela música e hoje trabalha como lu-
thier na Orquestra de Cordas da Grota.

CASA LARANJA / SP
no ar em 9 de janeiro
A trajetória de Dona Doris e de sua Casa 
Laranja, responsáveis pelo início de 
uma verdadeira transformação estéti-
ca na comunidade de Parque Pinheiros 
e surgimento do Projeto Arrastão.

BELAS ISABELAS / SP
no ar em 10 de janeiro
As diferentes faces da trocadora de 
ônibus Isabela, moradora da periferia 
paulista.

JOÃO DO PIFE / PE
no ar em 11 de janeiro
O maior tocador de pífano do Brasil fala 
sobre o instrumento, a Feira de Carua-
ru e como está passando sua arte para 
novas gerações.

Q-RISO / PE - no ar em 11 de janeiro
A história do grupo de teatro de bonecos 
Q-Riso, que realiza peças com temáticas 
educativas na cidade de Igaraçu.

HÉLIO LEITES / PR
no ar em estreia em 14 de janeiro
A emocionante trajetória de um ex-
bancário, que mudou de vida para 
contar histórias a partir de sucatas nas 
ruas de Curitiba.

HÉLIO SANT’ANNA / PR
no ar em 15 de janeiro
O músico e arranjador fala sobre arte, 
beleza, música e seus incríveis ins-
trumentos feitos a partir de materiais 
reciclados.

CUÍCA / RS - no ar em 16 de janeiro
Jovens da cidade de Santa Maria 
contam como o grupo de percussão 
Cuíca - Cultura, Educação, Cidadania 
e Arte modificou sua relação com a 
arte e o estudo.

SEU TIÃO DO CONGO / RN
no ar em 17 de janeiro
Seu Tião, único mestre de Congo de 
Guerra do Brasil, aos 93 anos, luta 
para preservar a tradição que herdou 
de seu pai.

DONA DIVA / RN
no ar em 18 de janeiro
O episódio mostra a relação entre uma 
marisqueira e o mar, a principal fonte 
de sustento de sua família.

ANTôNIA / AM - no ar em 21 de janeiro
A luthier Antônia conta um pouco da 
história e fabricação do Manaós, ins-
trumento que possui uma profunda li-
gação com a sua cidade.

JOSIVAN / AM - no ar em 22 de janeiro
O pequeno índio Josivan visita o Centro 
Cultural dos Povos da Amazônia e re-
flete sobre os costumes de seu povo.

MAWERICK / BA
no ar em 23 de janeiro
O catador de lixo Maverick apresenta 
seu jeito muito especial de realizar seu 
trabalho, misturando reggae, roupas 
especiais e um carrinho estilizado que 
chama atenção por onde passa.

MÃE HILDA / BA
no ar em 24 de janeiro
Moradores do bairro baiano da Liber-
dade falam sobre Mãe Hilda Jitolu, ma-
triarca do Bloco Ilê Ayiê e guia espiritu-
al da comunidade.

PEDRO GRILO / RN
no ar em 25 de janeiro
Poeta e pintor potiguar, Pedro Grilo é 
um personagem folclórico das ruas de 
Natal. A rotina e concepção de beleza 
do artista são mostradas neste inter-
programa.

INTERPROGRAMAS

A área de interprogramas do Canal Futura tem a responsabilidade de 
produzir peças de até cinco minutos de duração, em média, abordan-
do temas variados que podem atender a diferentes interesses de pú-
blico e faixas horárias. Com linguagem dinâmica, lúdica e instigante, 
os interprogramas ocupam os intervalos de programação sempre tra-
zendo informação útil e relevante para o telespectador. De nutrição 
a ecologia, passando por música e identidade cultural, os interpro-
gramas 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 trans-
forma 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.

EQUIPE
COORDENAÇÃO: Márcio Motokane
LÍDER: Larissa Machado
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: 
Wallace Martins

A bELEZA DO MEU LUGAR

Jovens de oito estados brasileiros mostram a sua concepção de beleza através 
de um olhar diferenciado sobre os seus territórios. Para a realização da série, 88 
jovens foram capacitados para produção audiovisual e se tornaram responsáveis 
por cada uma das etapas de produção: escolha dos personagens, definição de 
roteiros, pesquisa e filmagem. O trabalho foi uma parceria do Futura com 21 insti-
tuições.

TEMAS: cultura regional, estética
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Amazonas - Oficina Escola de Lutheria do Amazonas, Agência Uga-uga 
de Comunicação e Associação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável; Rio 
Grande do Norte - Centro Cultural Casa da Ribeira, zoon Fotografia, UFRN e Centro 
de Cultura da Vila de Ponta Negra; Pernambuco - Kabum! / Auçuba Comunicação e 
Educação e Casa de Passagem; Bahia - Cipó Comunicação Interativa / Kabum no-
vos produtores e Projeto Axé; Rio de Janeiro - Bem TV - Educação e Comunicação, 
Cooperativa de Trabalho Estruturar e Projeto Amo Salgueiro; São Paulo - Kinoforum 
e Projeto Arrastão; Paraná - Projeto Olho Vivo e Associação Casa da Videira; e Rio 
Grande do Sul - TV Ovo e Cia de Cinema Jayme Filho.
PRêMIOS: seleção e exibição de peças nos festivais IX Festival de Vídeo de Pernam-
buco, Festival Internacional de Curta-Metragens de São Paulo e Visões Periféricas.

Em 2007, a equipe de Mobilização do Futura identifi-
cou o tema Gênero e Sexualidade como uma lacuna 
na sua programação e convidou 16 instituições de 
referência sobre o tema para um fórum de avalia-

ção de seus programas em Pernambuco.

No encontro, o combate à exploração e abuso sexu-
al infantil foi apontado como um dos temas mais 
prementes em nossa sociedade. é realizado um 

encontro específico para discutir abordagens sobre 
esta temática e, neste, nasce a proposta de uma 
série de matérias investigativas com denúncias 

feitas pelas instituições.

Com a experiência adquirida foi convidada para 
ser estagiária da Casa da Videira para auxiliar 
na formação das novas turmas do projeto Nós 

na Tela.

PRISCILA, a convite de ANDRESSA, participou 
do projeto Nós na Tela, resolveu se inscrever 

também no projeto Geração Futura e entrou para 
a turma de janeiro de 2009.
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ACORDE PARA vOTAR

ALIMENTE-SE bEM

Acorde para Votar é uma campanha do Canal Futura para as eleições. A série 
é composta por quatro clipes ligados ao exercício da democracia e também por 
treze interprogramas com temas relevantes sobre o processo eleitoral brasileiro, a 
partir de dúvidas dos telespectadores esclarecidas por especialistas no assunto.

Junho é época de Festa Junina, celebração aguardada com grande expectativa 
durante todo o ano, por boa parte do povo brasileiro. Para entender melhor o que 
está por trás dessa grande festa, o Canal Futura lançou a série de interprogramas 
Brasil dos Arraiais. A série apresenta ainda a história de elementos juninos, como 
a fogueira e a quadrilha.

TEMA: atualidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2004
No ar a partir de 10 de setembro
LICENCIAMENTO: liberado

TEMA: cultura regional
PÚbLICO-ALVO: público em geral
No ar a partir de 23 de junho
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios com cerca de 1 minuto
Arraial / Conceito 
Fogos de Artifício 
Quadrilha 
Cacuriar 
Fogueiras

Episódios de 1 minuto e 30 segun-
dos a 4 minutos:
SÉRIE 57 - no ar em 14 de janeiro
Sopa de melancia com frango
Refogadinho de mamão verde
Pudim de arroz
Bem-casado de mandioca

Clipes de 1 minuto:
Azulão
zé Brown
Edmilson
Tiné e Nilton Jr

Interprogramas de 45 segundos a 1 
minuto e 30 segundos:
Voto por Obrigação
Exercício do Voto
Escolha do Candidato
Eleitores Novos
Ruas Sujas
Propaganda Eleitoral
Justificativa de Voto
Boca de Urna
Funções
Compra de Voto
Voto em Branco
Título de Eleitor
Segundo Turno

SÉRIE 58 - no ar em 11 de fevereiro
Torta brasileira
Bom-bocado de mamão
Jiló ao creme de chocolate
Salada ao molho de laranja

SÉRIE 59 - no ar em 10 de março
Vatapá econômico
Pudim verde
Pizza crocante de milho

SÉRIE 60 - no ar em 14 de abril
Mousse de sardinha
Fritada especial 
Bolachinha de espinafre
Suco nutritivo

Série 61 - no ar em 19 de maio
Tutu de feijão com aveia 
Suco de soja gelatinado 
Torta de batata e trigo 
Hortaliças ao molho de carambola 

SÉRIE 62 - no ar em 2 de junho
Gelatina de cascas e talos 
Pão de cascas de frutas 
Petit four salgado 
Torta prática de arroz 

SÉRIE 63 - no ar em 7 de julho
Pavê de proteína texturizada de soja 
Bolo de gengibre e laranja 
Frango ao molho de uva, mel e gengibre 
Sopa de mandioca, ervilha seca e fígado 

SÉRIE 64 - no ar em 4 de agosto
Sopa de soja e talos de couve-flor
Sardinha com virado de talos de couve
Arroz com soja
Torta de caju com creme de soja

SÉRIE 65 - no ar em 8 de setembro
Canapés de vegetais
Costela bovina com arroz e talos
Vitamina de chuchu com laranja
Bolo salgado de espinafre

SÉRIE 66 - no ar em 27 de outubro
Suco de morango vitaminado
Muffins de legumes e frutas

SÉRIE 67 - no ar em 17 de novembro
Crepe à carioca
Pizza de arroz com rabanete
Macarrão ao molho de café
Cocada cremosa de nabo

SÉRIE 68 - no ar em 8 de dezembro
Esfihas de milho
Batata recheada com folhas de nabo
Quiabo gratinado
Suflê colorido de legumes

CONSULTORIA: 
Maria Cecília Nova, chefe da 17ª zona 
Eleitoral do Rio de Janeiro
Luís Márcio Pereira, juiz eleitoral
Isabel Ribeiro, cientista política

FIChA TéCNICA
Direção e edição de clipes: 
Otávio Pinto
Videografismo de clipes: 
Stânio Soares e Diego Galluzzo
Roteiro e produção de interprogra-
mas: Vinicius Dias
Edição de interprogramas: 
Angela Calixto e Alexandre Sampaio
Videografismo de interprogramas: 
Stânio Soares e Victor Marcello

bRASIL DOS ARRAIAIS

TEMA: nutrição
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: SESI/FIESP
APRESENTADORA: Legiane Rigamontti 
é nutricionista integrante do programa 
Alimente-se Bem, do SESI/FIESP.

Com pratos desenvolvidos por nutricionistas do Serviço Social da Indústria - SESI, 
a série apresenta receitas criativas, nutritivas, rápidas e fáceis de fazer. O diferen-
cial está no aproveitamento de sobras de alimentos que vão para o lixo, como cas-
cas de frutas e legumes, além de talos de verduras. Alimente-se Bem traz também 
dicas que sugerem modificações de hábitos alimentares, formas de higienização 
e finalização de pratos.

A equipe de Jornalismo do Futura aprova a ideia e, 
com o apoio das instituições, se articula com as afi-

liadas para realizar as reportagens nas diferentes 
capitais do litoral brasileiro.

Em outubro, as 5 matérias vão ao ar no Jornal 
Futura e começam a ser utilizadas pelas ONGs 

parceiras do processo em suas atividades de com-
bate à exploração e abuso sexual infantil. A série 
recebe menção honrosa no Prêmio Tim Lopes de 

jornalismo investigativo, conferido pela Rede ANDI 
e a Childhood brasil - Instituto WCF.
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bRASIL - JAPãO

CARNAvAL 2008

CENAS AMAZÔNICAS

Em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa, a série de interprogramas 
Brasil - Japão mostra como o brasileiro se relaciona e interage com a cultura japo-
nesa. A ideia é mostrar a transformação de hábitos e costumes orientais trazidos 
pelos imigrantes. Através de depoimentos e imagens de um ocidental praticando a 
arte japonesa, pretende-se identificar elementos que foram inseridos nessas tra-
dições: é o nosso Japão brasileiro.

A série de interprogramas traz entrevistas com personalidades que falam sobre a 
história do Carnaval.

Série de interprogramas que proporciona ao telespectador uma imersão em dife-
rentes aspectos da vida na floresta.

TEMA: identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 27 de dezembro 
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Unaerp

TEMAS: identidade cultural, música
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 18 de janeiro
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios de 2 minutos:
Teatro Butoh
Ikebana
Origami
Culinária (sushi ocidental)
Linguagem
Aikido
Mangá

Episódios de 1 minuto e 15 segundos 
a 2 minutos:
Ariano Suassuna - Frevo
Ariano Suassuna - Maracatu
Sérgio Cabral - Deixa Falar
Sérgio Cabral - Sambódromo

FIChA TéCNICA
Roteiro e edição: Vartan Melikian
Produção: Vinicius Dias e Andrea Loureiro

TEMAS: cultura regional, ecologia e 
ecossistemas, identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
No ar a partir de 2 de junho
LICENCIAMENTO: não liberado
PRODUTORA REALIZADORA: 
Mosquito Vídeo e Design Ltda

Episódios de 1 minuto:
Crianças a Bordo
Boto
O Homem e o Barco
Na Beira d’Água 
Pôr-do-Sol
A Noite
Almoço na Floresta

Arco-íris
Balanço na Floresta
Formigas
Imagens da Floresta
Na Rede
Reflexos
Roça de Mandioca
Vida na Maloca

Carregador de Açaí
Arara Vermelha
Banho
De Barco na Mata
Cidade na Floresta
Crepúsculo
Pipas sobre Belém
Toras

A série de interprogramas trata das ferramentas que temos para exercitar nossa 
cidadania e como podemos usá-las para participar da democracia. Cada episódio 
mostra um caso em que um indivíduo ou um grupo de pessoas lança mão desses ins-
trumentos para mudar para melhor sua comunidade, seu bairro, sua cidade, seu país. 
Os interprogramas provam que a política está no dia-a-dia de cada um de nós. 

TEMA: direitos humanos
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições

CIDADANIA E DEMOCRACIA

O Futura é convidado a participar como 
delegado do III Congresso Mundial de Enfren-

tamento da Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes e, junto com a ONG Viração, 
realiza uma série de oficinas de vídeo com 

jovens durante o encontro.

Uma parceria do Futura e do Instituto WCF é 
fechada para a realização de uma série sobre 
o tema voltada para crianças e adolescentes, 

com produção em 2009 e apoio da rede parcei-
ra na temática

Episódios de 2 minutos e 30 se-
gundos a 3 minutos:

LEI 9.840 - no ar em 29 de agosto
A Constituição de 1988 estabelece 
que qualquer cidadão brasileiro possa 
apresentar um projeto de lei. Para isso, 
o projeto deve estar assinado por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado na-
cional e distribuído pelo menos por cin-
co estados. Em 1996, a CNBB lançou 
uma iniciativa para a criação de uma 
lei que combatesse com mais rigor a 
compra de votos. O projeto de lei foi 
aprovado no Congresso e mais de 600 
políticos corruptos já foram cassados 
com base nela.

ESCOLA DO POVO
no ar em 5 de setembro
Na favela de Paraisópolis, a segunda 
maior de São Paulo, 80% dos mora-
dores são analfabetos. Diante desse 
dado, um grupo de jovens moradores 
fundou a Escola do Povo, que alfabe-
tiza adultos que vivem na comunidade. 
Mais de mil pessoas já aprenderam a 
ler e a escrever graças à iniciativa des-
ses jovens. 

AGROECOLOGIA EM CHORÓ
no ar em 12 de setembro
Os pequenos agricultores da cidade de 
Choró, no sertão cearense, consegui-
ram tirar suas famílias e comunidades 
de uma situação de grande empobre-
cimento ao adotarem a agroecologia. 
Deixaram de depender da monocultura 
do algodão - que atravessou grave cri-
se nos anos 90 - e hoje plantam grande 
diversidade de produtos e têm renda e 
segurança alimentar garantidas.

DORINA NOWILL E O TRABALHO DOS 
CEGOS - no ar em 19 de setembro
Dorina Nowill, de 89 anos, ficou cega 
aos 17 e desde então não deixou de 
lutar pelos direitos dos cegos. Em 
meados dos anos 80, ela propôs e viu 
serem aprovadas pelas Nações Unidas 
duas resoluções que regulamentam o 
direito dos cegos ao trabalho digno - 
um marco na história da inclusão social 
de deficientes em todo o mundo.

MANGUEzAL DO JEQUIÁ
no ar em 26 de setembro
Em meados da década de 70, um projeto 
de duplicação de uma rodovia ameaçava 
aterrar parte do manguezal do Jequiá, na 
Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Foi 
então que moradores da colônia de pes-
cadores z-10 se mobilizaram para evitar 
que as obras acontecessem e provar que 
valia a pena proteger e recuperar o man-
gue. Hoje, a Área de Proteção Ambiental 
e Recuperação Urbana (APARU) do Je-
quiá é uma das regiões mais preservadas 
da Baía de Guanabara.
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ORçAMENTO PARTICIPATIVO
no ar em 3 de outubro
Orçamento Participativo é um meca-
nismo governamental de democracia 
participativa que permite aos cida-
dãos influenciar ou decidir sobre os 
orçamentos públicos. Em Cidade Tira-
dentes, zona Leste de São Paulo, mo-
radores usaram essa ferramenta para 
conquistar uma reivindicação impor-
tante: a construção de um hospital que 
hoje é referência em toda a região.

LEI MARIA DA PENHA
no ar em 10 de outubro
Nos anos 80, a cearense Maria da 
Penha sofreu graves agressões por 
parte do homem que então era seu 
marido. Ela decidiu denunciá-lo e, 
apoiada por grupos de defesa dos 
direitos das mulheres, lutou durante 
anos para que ele fosse condenado 
e para que o Estado brasileiro fosse 
responsabilizado por negligência. 
Ela conseguiu seus objetivos e sua 
luta deu origem à Lei Maria da Pe-
nha, que torna mais rigorosas as pu-
nições em casos de violência contra 
a mulher.

AMARRIBO - no ar em 17 de outubro
Ribeirão Bonito, no interior paulista, 
estava abandonada pelo poder público 
há alguns anos. A situação incomoda-
va moradores e ex-moradores, que de-
cidiram se mobilizar para revitalizar a 
cidade e formaram o grupo de Amigos 

Associados de Ribeirão Bonito (Amar-
ribo). Em meio a essas mobilizações, 
descobriram um grande esquema de 
corrupção na prefeitura. Organizados, 
os moradores conseguiram que o pre-
feito fosse cassado.
 
VOTO DO PRESO
no ar em 24 de outubro
Presos provisórios - que ainda não foram 
condenados - têm direito a votar. No 
Brasil, porém, esse direito é sistemati-
camente violado. Em 2008, na 52ª DP de 
Nova Iguaçu, no RJ, os detentos se mo-
bilizaram desde o começo do ano para 
exercer esse direito. Fizeram um abaixo-
assinado e pressionaram o TRE. Pela pri-
meira vez na história, os presos vão às 
urnas no estado do Rio de Janeiro.

IMPEACHMENT
no ar em 31 de outubro
Em 1991, após graves denúncias de cor-
rupção, malversação de recursos públicos 
e medidas econômicas profundamente 
impopulares, brasileiros de todas as clas-
ses sociais, do campo e da cidade ocu-
param as ruas para exigir o afastamento 
do então presidente Fernando Collor de 
Mello. A mais recente das grandes mo-
bilizações populares de nossa história 
resultou no impeachment de Collor.

PRODUTORA REALIZADORA: 
Pindorama Filmes

UMA MISTURA qUE SEMPRE DÁ CERTO 

Abre-se o jornal e o noticiário é desanimador: tramoias, 
mentira, corrupção, tráfico de influência. Será que o Brasil 
está condenado a isso? 

Em épocas de eleição, possibilidades de mudança se abrem. 
E para iluminar um outro lado do país, a série de interpro-
gramas Cidadania e Democracia mostra como o esforço de 
gente comum é capaz de transformar a realidade, no cami-
nho de relações sociais mais justas. 

Já faz 17 anos, mas não custa lembrar: foi graças à inten-
sa mobilização popular que o conseguimos tirar do poder 
um presidente da República. O impeachment de Collor, em 
1991, foi a prova de que vivíamos enfim em um regime de-
mocrático. Democracia ainda cheia de furos, é verdade. 
Mas, de lá para cá, o povo aprendeu muito sobre como a 
participação coletiva pode aprimorá-la e colecionou uma 
série de conquistas. 

A cearense Maria da Penha Maia, por exemplo, rebelou-se 
contra as agressões que sofria do marido. O que poderia 
ser apenas uma história de luta individual se transformou 
em bandeira nacional, com a mobilização de diversos gru-
pos de defesa da mulher pela aprovação de uma lei mais 
rígida contra homens violentos. Lei que ganhou seu nome: 
Maria da Penha. 

Várias ações, um mesmo caminho
Também foi pelo caminho da legislação que a CNBB conse-
guiu, em 1996, atacar de frente a antiga e nefasta prática de 
compra de votos. Com assinaturas de brasileiros de todo o 
país, aprovou um projeto de lei que já resultou na cassação 
de mais de 600 políticos. 

Melhorar a vida de sua cidade, seu bairro, sua vizinhança, 
sua rua. Não importa a escala, a participação sempre faz di-
ferença. Jovens de Paraisópolis, segunda maior favela de 
São Paulo, criaram a Escola do Povo e com ela já alfabetiza-
ram mais de mil adultos. 

Em Choró, sertão do Ceará, a agroecologia permitiu aos 
moradores superar a pobreza. Presos provisórios de Nova 
Iguaçu, no RJ, por sua vez, tanto lutaram que fizeram valer 
a lei que lhes garante um direito básico: votar nas eleições 
de 2008. 

Estas e outras histórias estão em Cidadania e Democracia. A 
série integra um conjunto de ações do Futura dedicadas ao 
tema Democracia. São dez episódios curtos, com 2 minutos 
de duração cada, produzidos pela Pindorama Filmes, em lin-
guagem rápida, direta e bem-humorada. 

Uma campanha diferente
Em uma parceria com o Canal Futura, o Tribunal Regional 
Eleitoral e a ONG Spetaculu - do coreógrafo Gringo Cardia 
e da atriz Marisa Orth -, a Pindorama promoveu ainda uma 
campanha diferente: uma intervenção urbana em cinquenta 
pontos turísticos do Rio de Janeiro feita por jovens das co-
munidades pobres onde atua a organização. A turma impri-
miu uma série de títulos de eleitor em postes e muros, como 
forma de incentivo ao voto consciente. 

A meta é despertar a curiosidade do cidadão e mostrar à 
população ferramentas para participar da democracia e da 
política como o voto, a mobilização comunitária, a lei de ini-
ciativa popular etc. Todas as pinturas foram feitas com jato 
de água, para evitar sujar a cidade. 

Publicado originalmente em www.futura.org.br

ALFREDO WAGNER é coordenador do Projeto 
Nova Cartografia Social da Universidade Fe-

deral do Amazonas, e foi parceiro na produção 
de 5 documentários de 30 minutos exibidos 

no Canal.

Os programas foram apropriados pelos grupos 
de diferentes formas, inclusive em um proces-
so de demarcação de terras indígenas em Rio 

Preto da Eva. 
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CLIPE CARNAvAL

CLIPES OLIMPÍADAS

O videoclipe celebra o carnaval, mostran-
do manifestações de alegria dos foliões.

A série de videoclipes mostra movimentos característicos feitos pelos atletas du-
rante a prática de esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos. As imagens foram 
cedidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

A série Como é Que se Escreve? tira dúvidas comuns da língua portuguesa e são 
apresentadas por personalidades e apresentadores do Canal Futura.

TEMA: identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 2 de fevereiro
DURAÇÃO: 1 minuto e 15 segundos
LICENCIAMENTO: não liberado
EDIÇÃO: Cristiana Bittencourt

TEMA: esportes
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 26 de julho
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: 
Comitê Olímpico Brasileiro

Episódios de 15 segundos: 
Ginástica Artística
Levantamento de Peso
Esgrima
Taekendo
Tiro com Arco
Hóquei na Grama
Softbol
Handebol

FIChA TéCNICA
Produção: 
Erick Menezes e Vinicius Dias
Produção e edição: 
Angela Calixto, 
Paulo Maia e 
Cristiana Bittencourt

TEMAS: leitura, literatura e lingua-
gem, personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
LICENCIAMENTO: liberado

Episódios de 45 segundos a 1 minuto e 15 segundos:
SÉRIE 35 - no ar em 25 de fevereiro
Grazi Massafera - meus óculos / meu óculos
Sthefany Brito - aspirar ao / aspirar o
Alexandre Borges - alisar / alizar
Emílio Orciollo Neto - proibida / proibido

SÉRIE 36 - no ar em 31 de março
Elias Andreato - quem fiz / quem fez
Bruno Mazzeo - paga / pagada
Monique Alfradique - rápido / rapidamente
Soraya Ravenle - flagrante / fragrante
Kadu Moliterno - maioria quer / maioria querem

SÉRIE 37 - no ar em 28 de julho
Alexandre Henderson - felizes férias / feliz férias
Camila Morgado - mais bem / melhor

SÉRIE 38 - no ar em 18 de agosto
Fernando Alves Pinto - nú / nu
Gali-Leu - coco / côco

SÉRIE 39 - no ar em 15 de setembro
Legiane Rigamonti - profissional / proficional
Luís Nachbin - 100% preferem / 100% prefere

SÉRIE 40 - no ar em 13 de outubro
Lísia Palombini - por que / por causa
Ranata Affonso - pelo / para com
Amanda Pinheiro - os abaixo assinados / os abaixos-assinados

SÉRIE 41 - no ar em 24 de novembro
Borralheira - disciplina / diciplina
Reco-reco - companhia / compania
Ratazana - cérebro / celebro

SÉRIE 42 - no ar em 22 de dezembro
Alexandre Piccini - videoclipe / videoclip

CONSULTORIA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
João Quental e Márcia Chaves.

COMO é qUE SE ESCREvE?

No ano em que os Jogos Olímpicos voltam ao Oriente, o Futura tenta desvendar seu 
anfitrião: a China, um país ao mesmo tempo fascinante e cheio de mistérios. A série 
de interprogramas mostra aspectos da cultura chinesa a partir de festas, costumes, 
simbologia e monumentos emblemáticos. Uma das peças editadas fala do meio am-
biente, mostrando uma contradição: ao mesmo tempo em que Pequim é uma das ci-
dades mais poluídas do mundo, os estádios e monumentos para os Jogos foram todos 
construídos de forma ecologicamente correta. 

TEMA: identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2003
No ar a partir de 16 de julho
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios de 2 minutos:
Cidade Proibida
A Ópera de Pequim
Símbolos da Autoridade
Muralha
Grandes Invenções
Festa da Primavera
Urso Panda
Artes Marciais
Olimpíadas 2008 

FIChA TéCNICA
Locução: Isabel Lira
Roteiro, produção e edição: 
Angela Calixto e Vinicius Dias

CONhECENDO A ChINA

A Câmara Municipal de Rio Preto da 
Eva, a partir de um dos episódios da 

série e outros materiais, deu ganho de 
causa para os indígenas. 

Tempos depois a equipe de pesquisa-
dores da UFAM foi convidada pela Fu-

tura para indicar grupos de populações 
tradicionais para participarem de uma 

série especial do Globo Ecologia.
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DE OLhO EM PEqUIM

DELÍCIAS CANTADAS  MINAS GERAIS

Em agosto de 2008, a chama olímpica é acesa no maior evento esportivo do mundo: 
a Olimpíada. Desta vez, o evento acontece na mágica e misteriosa Pequim. O antigo 
reino da China, berço de uma das mais antigas civilizações do planeta, está prestes 
a passar por transformações milagrosas. O telespectador acompanha essas im-
pressionantes transformações na série de interprogramas De Olho em Pequim.

A série reedita o formato Delícias Cantadas, que teve estreia em 2006, e mostra 
ao telespectador pratos típicos de uma determinada região do país. Dessa vez, 
o enfoque é na culinária mineira e cinco receitas são cantadas pela dupla Celia 
e Celma. Cada receita tem um ritmo diferente, típico da cultura musical de Minas 
Gerais. A criação e execução das músicas é um trabalho da dupla de cantoras, 
especialistas em cultura popular brasileira.

TEMA: esportes
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 23 de junho
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Direção: Charlie Sarroff
Produtora realizadora: 
The zebra Group
Distribuição: The zebra Group

Episódios de 2 minutos:
Jovens de Pequim
A Medicina Chinesa
O Mecânico de Bicicletas
Idosos
Bastidores do Kung Fu
O Templo do Céu
Negócios Estrangeiros em Pequim
O Distrito da Arte 
A Ópera de Pequim
A Grande Muralha

Acrobatas
O Antigo Palácio de Verão
A Cidade Proibida
O Palácio de Verão
Bicicletas em Pequim
Lan Club
Mercados de Pequim
Tratamento de Efluentes
Os Jardins Imperiais
Uma Cidade Entusiasmada
O Futuro de Pequim

TEMAS: cultura regional, música, 
nutrição
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIRO: Fundação Vale

APRESENTADORAS: Celia e Celma 
são irmãs e sempre trabalharam jun-
tas. Mineiras de Ubá, elas são compo-
sitoras, cantoras e atrizes. Seguem o 
estilo música caipira e moda de viola, 
com extensa experiência em cultura e 
folguedos populares.

Sinopses por episódio (2 minutos):

TUTU DE FEIJãO
no ar em 15 de dezembro
Celia e Celma transformam a cozinha 
numa animada roda de samba, can-
tando a receita do Tutu de Feijão. No 
final, uma mesa para mineiro nenhum 
botar defeito.

VACA ATOLADA
no ar em 16 de dezembro
Celia e Celma apresentam uma grande 
festa popular mineira. Enquanto cantam 
em ritmo de calango mineiro a receita 
da Vaca Atolada, elas passeiam pelas 
cidades históricas mineiras e são segui-
das por um verdadeiro cortejo de perso-
nagens folclóricos de Minas Gerais.

CANJIQUINHA COM COSTELINHA
no ar em 17 de dezembro
As páginas do caderno de receita se 
abrem e Celia e Celma vão cantando 
detalhe por detalhe como se prepara 
uma autêntica Canjiquinha com Cos-
telinha.

BOLO DE BANANA NANICA
no ar em 18 de dezembro
Com muitas cores e balangandãs, Ce-
lia e Celma fazem e cantam o delicioso 
xote do Bolo de Banana Nanica.

FRANGO COM QUIABO
no ar em 19 de dezembro
Em ritmo de um delicioso valseado 
caipira, Celia e Celma cantam a re-
ceita do Frango com Quiabo e ainda 
precisam correr atrás do frango no fim 
da história.

CONSULTORIA: músicas e informa-
ções para a composição da série foram 
extraídas do livro e CD Do Jeitinho de 
Minas, de autoria de Celia e Celma e 
publicado pela editora Senac.

FIChA TéCNICA
Elenco: Célia Mazzei e Celma Mazzei
Diretora, roteirista e produtora executiva: 
Paula Cosenza
Diretor de fotografia: Cristiano Wigger 
Produtora realizadora: Bossa Nova Films

CANAL FUTURA
Analista de projetos: Daniela Guedes
Produtora assistente: Renata Lima
Coordenação de projetos: Lúcia Morgado
Supervisão de conteúdo: 
Leonardo Menezes e Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção Executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Os pesquisadores participaram, após as 
indicações, de discussões sobre os roteiros 

para a série. 

Após um intenso contato com o Futura, a equi-
pe de pesquisa do PNCSA está produzindo 

material audiovisual por conta própria após a 
experiência com o Canal Futura.
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DESFILANDO PELA hISTóRIA

DIZ AÍ

A série de interprogramas é um jogo de perguntas e respostas, em que o telespec-
tador é convidado a testar seus conhecimentos sobre a história do Carnaval.

Em comemoração ao fim do ano, a série de interprogramas É Só Começar! mostra 
que atitudes simples podem provocar mudanças significativas nas vidas das pes-
soas. O mote é a frase: “Quando você muda, o mundo se transforma. É só come-
çar!”. São dez peças, com duração entre 23 e 35 segundos. Desenhos feitos com a 
técnica light painting pela produtora Girascópio e depoimentos de anônimos com-
põem a celebração da passagem de ano. A trilha da série foi desenvolvida pelos 
músicos Fernando Moura e Carlos Malta.

TEMA: comportamento
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 1 de dezembro
LICENCIAMENTO: liberado
CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

A série Diz Aí mostra a participação política da juventude brasileira. Inspirados pela 
primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, que aconteceu 
entre os dias 27 e 30 de abril de 2008, buscamos a opinião de meninos e meninas 
entre 15 e 29 anos sobre os mais diversos assuntos. A série foi gravada em cinco 
cidades diferentes: Natal, Conceição das Crioulas, no sertão de Pernambuco, São 
Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. De educação a mercado de trabalho, de família 
a cultura, diversos jovens levantaram suas bandeiras e disseram o que pensam e 
como as coisas poderiam ser diferentes.

TEMAS: história, identidade cultural, 
música
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 18 de janeiro
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios de 1 minuto a 1 minuto e 
45 segundos:
Frevo
Galo da Madrugada
Trio Elétrico
Deixa Falar
Escola de Samba
Bonecos Gigantes
Carnaval de São Paulo
Clóvis
Jongo
Neópolis
Porto da Pedra
Viradouro
Cordão da Bola Preta

FIChA TéCNICA
Locução: Lia Easter
Roteiro e edição: Vartan Melikian e 
Cristiana Bittencourt
Produção: Vinicius Dias

TEMAS: direitos humanos, juventude 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições

Sinopses por episódio (5 minutos):

INTRODUçãO - no ar em 14 de março
Os jovens falam o que pensam sobre 
diversos temas. Cidade, família, cultu-
ra e democracia são alguns dos assun-
tos em pauta nesse episódio.

EDUCAçãO - no ar em 21 de março
A juventude revela o que pensa sobre a 
educação no Brasil e propõe soluções.

MíDIA - no ar em 28 de março
Como o jovem é mostrado na mídia? 

Como podemos democratizar os meios 
de comunicação? Como a juventude 
pode colaborar? Essas são algumas 
questões respondidas pelos meninos e 
meninas entrevistados nesse episódio.

MEIO AMBIENTE - no ar em 4 de abril
A questão nessa peça é: como pode-
mos colaborar para a preservação do 
planeta?

SEXUALIDADE - no ar em 11 de abril
Jovens discutem questões relaciona-
das à sexualidade.

DROGAS - no ar em 18 de abril
Como os jovens lidam com as drogas? E 
o governo, como deveria lidar com essa 
questão? Essas são algumas perguntas 
dessa peça.

PARTICIPAçãO POLíTICA
no ar em 25 de abril
A importância da participação política 
dos jovens e a motivação de cada um 
para participar.
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O Espaço Compartilharte é organização 
com sede em Canoas, área rural de 
Teresópolis-RJ. Parceira do Futura 

desde 2002, utilizavam a programação 
do Canal para apoiar o trabalho que 

desenvolviam com crianças e adoles-
centes que vivem situações de risco 

pessoal e social.

Em 2005, o Espaço Compartilharte e 
a ONG Spectaculu são convidados 

pelo Futura para participar do projeto 
Trilheiros. Neste, além da gravação de 
um reality show, os jovens envolvidos 
realizaram um mapeamento das comu-
nidades do entorno das instituições e 
propuseram uma gincana educativa 

sobre estas regiões.

é Só COMEçAR!
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ENTRE NO JOGO

ESPORTE E DEMOCRACIA

No ano dos Jogos Olímpicos de Pequim, o Futura lança uma série de interprogra-
mas em formato de quiz, com perguntas e respostas onde o telespectador testa 
seus conhecimentos olímpicos. Com imagens dos Jogos Pan-americanos no Rio 
em 2007, cedidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o canal mostra a origem e curio-
sidades dos esportes olímpicos e destaca atletas brasileiros que fizeram história. 

O Futura dedicou em 2008 parte de sua programação para falar de democracia e 
participação política. Também em 2008, aconteceram os Jogos Olímpicos de Pe-
quim. Como juntar esses dois temas de forma leve e criativa? A resposta está na 
série de vinhetas animadas Esporte e Democracia. Através de fatos históricos re-
lacionados aos Jogos, o Futura traça um paralelo com conceitos democráticos, 
mostrando que através do esporte também se ajuda a construir uma nação. Alguns 
dos temas foram: respeito às diferenças, participação da mulher nas Olimpíadas, 
importância dos esportes coletivos na formação do cidadão, história da Parao-
limpíada e como os Jogos algumas vezes acabam refletindo aspectos políticos 
do mundo. A narração é do Tande, ex-jogador de vôlei e campeão olímpico. As 
animações são de Axel Sande e trilha sonora de Fernando Moura. 

TEMA: esportes
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 25 de julho
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: 
Comitê Olímpico Brasileiro

TEMAS: direitos humanos, esportes
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 2 de julho
LICENCIAMENTO: liberado

Episódios de aproximadamente 2 
minutos:
Ginástica Rítmica
Saltos Ornamentais
Nado Sincronizado
Hipismo
Basquete
Canoagem
Triatlo
Vela

Episódios de 30 segundos:
Barão de Coubertin
Esportes Coletivos
Maratona Superação
Inclusão das Mulheres
Paraolimpíada
China
1968
Participação do Brasil em Jogos 
Olímpicos
Boicote
Berlim

FIChA TéCNICA
Locução: Isabel Lira
Roteiro: Alessandra Moína, 
Cristiana Bittencourt e Vinicius Dias
Produção: Angela Calixto, 
Erick Menezes e Vinicius Dias
Edição: Ângela Calixto e 
Alexandre Sampaio

FIChA TéCNICA
Roteiro: Silvia Viera
Videografismo: Axel Sande
Narração: Tande
Produção: Vinicius Dias
Trilha sonora: Fernando Moura
Coordenação de núcleo: 
Cristiana Bittencourt
Coordenação de videografismo: 
Stânio Soares

Núcleo de conteúdo e desenvolvi-
mento de projetos: Renata Couto
Produção executiva: Vanessa Jardim
Supervisão artística: João Alegria
Gerente de programação: 
Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Cósmico, Luna e Maninho são crianças de um mundo futurista, onde as vidas são 
totalmente programadas. Certa noite, buscando mais pontos para obterem um bô-
nus na escola, os três perdem-se no espaço e descobrem um universo infinito, 
esquecido num pequeno circo. Depois de muita brincadeira e tantas novas experi-
ências, o mundo da programação envia um representante especial para resgatá-
los. É hora de escolherem seus próprios caminhos.

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 respos-
tas para as perguntas inusitadas é um mergulhador curioso e aventureiro com uma 
maneira peculiar de observar o mundo, interpretado pelo ator Fabrício Boliveira.

TEMA: universo infantil
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 2 de janeiro
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2007
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 30 segundos a 1 
minuto e 30 segundos:
Clipe da Trupe 
Clipe Hora Disso, Hora Daquilo
Clipe do Camarim
Clipe dos Girassóis

Episódios de 45 segundos a 1 minuto e 30 
segundos:

SÉRIE 2 - no ar em 18 de fevereiro
Existem Plantas no Mar?
Efeito Estufa e Aquecimento Global 
Poluição Marinha 
Animais que Não Existem no Brasil 

SÉRIE 3 - no ar em 17 de março
De Onde Vem a Areia? 
Aquecimento Global: o que Fazer para Detê-lo? 
Por que Água-viva Queima? 

SÉRIE 4 - no ar em 14 de abril
Por que o Mar é Azul? 
zonas Costeiras 
Previsão de Marés e Ondas 
De Onde Vêm as Ondas? 

SÉRIE 5 - no ar em 2 de junho
De Onde Vem o Sal 
Lugares Onde a Água É Quente e Fria 
Por que Não Respiramos Embaixo da Água? 
Fenômeno das Marés 
O que Acontece Quando o Rio Encontra o Mar? 
O Menor Organismo Vivo do Mundo 
Peixes que Mamam 

SÉRIE 6 - no ar em 28 de julho
A Vida das Tartarugas Marinhas

FIChA TéCNICA
Direção: Alê Abreu
Produção executiva: Lia Nunes
Produtora realizadora: 
Estúdio Elétrico
Distribuição: Downtown Filmes

GAROTO CóSMICO

hã!?
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hAICAIS DO bRASIL

INSTRUMENTOS COM ESTILO

Em comemoração ao aniversário de 100 anos da imigração japonesa no Brasil, 
a série de dez interprogramas faz uma homenagem à comunidade japonesa. Os 
episódios apresentam ícones e símbolos representativos para o grande público, 
associando belas imagens, gestos, ideogramas e haicais a uma ideia central que 
resume a essência daquele povo. As locuções dos haicais foram realizadas pelo 
ator e apresentador Carlos Takeshi. A trilha da série foi composta por músicos 
brasileiros e japoneses - Fernando Moura (Brasil), Miyazawa Kazufumi (Japão), 
Claudia Oshiro (Japão) e Imafuku Kenji (Japão) -, baseada nas temáticas da cul-
tura japonesa.

Nos seis episódios da série de interprogramas Mamas pra que Te Quero, a pediatra 
Ana Heloísa Gama tira as dúvidas mais comuns e dá dicas sobre amamentação.

A série Minuto da Qualidade apresenta 25 ações de entidades ligadas ao setor 
industrial - Federações, Senai, SESI e IEL - que estão contribuindo para levar mais 
qualidade a suas respectivas áreas de atuação. A melhora na qualidade deve ser 
vista de maneira ampla, ou seja, pode estar no desenvolvimento de um produto 
ou de um setor industrial, na capacitação de empresários ou trabalhadores, na 
implantação de tecnologia ou na oferta de atividades e serviços que tenham por 
fim o bem-estar das pessoas envolvidas. Cada episódio tem duração de 1 minuto 
e 30 segundos.

Sinopses por episódio 
(1 minuto e 30 segundos):

VALOR SOCIAL DO ESPORTE
A atividade esportiva orientada pode 
contribuir para o desenvolvimento fí-
sico e social de crianças e jovens. O 
programa Segundo Tempo, do Minis-
tério dos Esportes e do SESI, trabalha 
com este objetivo, levando crianças 
de comunidades carentes para prati-
carem esportes nos horários em que 
não estão nas escolas. 

QUALIDADE à MESA
O aproveitamento integral dos alimentos 
é um conceito que pode revolucionar a 
qualidade da alimentação dos brasilei-
ros. O programa Cozinha Brasil, do SESI, 
está levando esta ideia para todo o país 
por meio de cursos e publicações.

ENSINAR COM ARTE
Preservar, resgatar e desenvolver 
a arte são tarefas de todos os ci-
dadãos. E devem começar nas es-
colas. O projeto SESI Bonecos do 
Brasil participa desse esforço pro-
movendo oficinas para que os pro-
fessores brasileiros trabalhem com 
a arte bonequeira nas suas salas de 
aulas. 

HÁBITOS SAUDÁVEIS
Mais importante que emagrecer é 
perder peso de maneira saudável, 
conhecendo a importância de uma 
alimentação correta e cultivando há-
bitos saudáveis. O SESI tem orientado 
as pessoas que querem mudar de vida 
por meio de um programa que envolve 
nutrição, atividades físicas e qualida-
de de vida.

Desenvolvida pela TV Lumen, afiliada Futura em Curitiba, a série de inter-
programas Instrumentos com Estilo apresenta a origem e algumas curiosi-
dades sobre diferentes instrumentos musicais. As peças são apresentadas 
por músicos que falam sobre instrumentos conhecidos dos brasileiros, como 
o cavaquinho e bandolim, até instrumentos exóticos como a tabla e o sarod.

TEMA: identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 16 de junho
LICENCIAMENTO: liberado

TEMA: música
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
No ar a partir de 28 de janeiro
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Lumen

Episódios de 1 minuto e 30 segun-
dos a 2 minutos:
Ângelo Esmanhotto - Tabla
Felipe Ayres - Harpa
Carlos Ramos - Tromba Marina
Sérgio Albach - Clarinete
João Egashira - Bandolim
Julião Boêmio - Cavaquinho
Ângelo Esmanhotto - Sarod 
Bene Júnior - Harmônica
Théo Moosburger - Saz

Théo Moosburger - Bouzouki
Leandro Dias - Bohdran
Sergio Coelho - Trombone
Luiz Felipe - Ocarina
Leandro Dias - Pandereta
Dario Knopholz - Whistle
Vina Lacerda - Vibrafone
Leandro Teixeira - Pífano

CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

Episódios de 30 segundos:
Kabuki 
Taikô 
Jardim Japonês 
Ikebana 
Judô
Origami
Sushi 
Gueixa 
Cerimônia do Chá 
Mangá e Anime

CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

TEMA: saúde
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 5 de maio
LICENCIAMENTO: liberado

APRESENTADORA: Ana Heloísa 
Gama é pediatra.

TEMA: empreendedorismo 
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
No ar a partir de 10 de março
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Senai, SESI e IEL
PRODUTORA REALIZADORA: 
Cinevídeo

Episódios de 1 minuto e 45 segundos a 2 minutos:

Posição para Amamentar
Como Tirar Leite
Leite Fraco
Desmame
Colostro
Banco de Leite

CONSULTORIA DE PORTUGUêS: Marcia Chaves

Através da experiência do Trilheiros, os 
jovens do Espaço Compartilharte conhecem 

o Geração Futura. RAFAEL RODRIGUES, 
participante do projeto, se inscreve e é 

selecionado para participar.

As experiências metodológicas do Espaço 
Compartilharte, incluindo o projeto Tri-

lheiros, são registradas no livro Da arte de 
compartilhar: uma metodologia de trabalho 

social com famílias, editado em parceria 
com o Instituto Desiderata.

MAMAS PRA qUE TE qUERO

MINUTO DA qUALIDADE
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TENDÊNCIAS DA MODA
O setor de confecções é composto em 
grande parte por pequenas empresas 
que necessitam de apoio para desen-
volver os seus produtos. O Senai criou 
para elas o Caderno de Tendências, 
um material realizado a partir de pes-
quisas nos principais centros de moda 
mundiais e que permite que as empre-
sas criem as suas coleções com mais 
segurança e qualidade.

DE BEM COM A VIDA
Nada melhor que lembrar das coisas 
boas da vida, de tudo que é impor-
tante. A saúde cognitiva, assim como 
a saúde física, deve ser mantida por 
toda a vida. Para ajudar a preservar a 
cognição o SESI desenvolve a Oficina 
da Memória, que trabalha com ativida-
des e exercícios para estimular a cria-
tividade, o raciocínio e a memória.

ARTE PARA TODOS
O contato com a arte melhora a quali-
dade de vida das pessoas. Pensando 
nisso, o SESI promove uma série de 
trabalhos artísticos de qualidade e 
acessíveis a toda a população. Teatro, 
exposições e concertos podem ser as-
sistidos de graça ou por preços muito 
reduzidos. É arte para todos.

QUALIDADE ESPACIAL
A indústria brasileira tem no Senai uma 
grande fonte de inovação tecnológica 
e qualidade. Prova desta capacidade é 
a participação do Senai no desenvolvi-
mento de um equipamento para a Es-
tação Espacial Internacional, parceria 
com a Agência Espacial Brasileira e 
com a Nasa. 

PRODUÇÃO DE QUALIDADE
Transformar produtos artesanais rús-
ticos em produtos de exportação sem 
perder a identidade. Esse tem sido um 
dos desafios do Senai, que em Santa 
Catarina tem capacitado produtores 
de cachaça para atuarem no mercado 
com competitividade e qualidade.

EDUCAÇÃO DIGITAL
Hoje usar o computador significa par-
ticipar do mundo, estar incluído. Pen-
sando nisso, o SESI tem inserido ati-
vidades com o computador nos seus 
cursos de educação de trabalhadores, 
qualificando-os para o exercício de 
suas profissões.

GESTÃO AMBIENTAL
O respeito ao meio ambiente tem se 
destacado como fator que influencia 
na escolha de produtos e empresas. 
Para se adequarem às novas exigên-
cias da legislação ambiental e dos 
consumidores, as empresas estão fa-
zendo programas de gestão ambiental 
com o apoio do Senai.

FORMAÇÃO AMBIENTAL
O beneficiamento de couro sempre 
foi uma atividade extremamente po-
luidora. Com a formação de técnicos 
em resíduos industriais capacitados 
o Senai tem contribuído para o melhor 
aproveitamento da indústria, para a di-
minuição do impacto ambiental.

NOS PASSOS DA QUALIDADE
A indústria de calçados no Rio Gran-
de do Sul é responsável por grande 
parte da produção nacional. Esse 
sucesso deve ser atribuído à qua-
lidade dos produtos desenvolvidos 
na região e à qualidade técnica dos 
trabalhadores, que são formados nas 
escolas do Senai.

FUTURO EMPREENDEDOR
Ter uma atitude empreendedora em 
tudo que se faz: na escola, na socie-
dade, no trabalho, na família. Esse é o 
propósito do programa SESI Empreen-
de, que leva o empreendedorismo para 
jovens de comunidades carentes com 
o objetivo de estimulá-los, de fazer 
com que busquem os seus sonhos.

TECNOLOGIA E QUALIDADE
A automação é o futuro da indústria de 
qualquer setor. Para que as empresas 
se tornem cada vez mais competitivas 
os funcionários deverão estar prepa-
rados para lidar com computadores e 
robôs no dia-a-dia de trabalho. O Se-
nai tem preparado os técnicos neces-
sários para a implantação e desenvol-
vimento da automação nas indústrias 
brasileiras.

INCLUSÃO E CIDADANIA
Ter a oportunidade de trabalhar é um 
direito de qualquer cidadão. No Brasil, 
pessoas com deficiência estão exer-
cendo esse direito e mostrando que 
são capazes de produzir, que são bons 
profissionais. O Senai tem estimulado 
esta inclusão no mercado de trabalho 
por meio da capacitação profissional 
de pessoas com deficiência. 

PARCERIA ESTÁ NA MODA
A parceria de pequenas empresas de 
confecção está movimentando o se-
tor de moda do Rio de Janeiro. Com 
o apoio do IEL, os empresários es-
tão produzindo com mais qualidade, 
crescendo e inclusive participando 
de eventos internacionais como o Rio 
Fashion Week. 

TODOS POR TODOS
Atender as comunidades que vivem 
próximas às indústrias com atividades 
educativas, artísticas e de lazer. Esse é 
o objetivo do projeto Todos por Todos, 
que aproveita o espaço das escolas 
do SESI e do Senai nos fins de semana 
para promover qualidade de vida.

PREVENÇÃO E SAÚDE
O câncer de mama é um dos males que 
mais afeta mulheres no Brasil e no mun-
do. Apesar da gravidade, se detectado 
no início, pode ser tratado com facilida-
de. Por isso a importância da prevenção 
e da realização do autoexame. A FIEMG 
tem promovido a cultura do autoexame 
por meio do Projeto Mamamiga, que 
leva informações e médicos para co-
munidades e empresas. 

PRODUÇÃO MAIS LIMPA
O programa Produção Mais Limpa tem 
como objetivo estimular empresas a 
adotarem práticas ambientais mais 
corretas para aumentarem a qualida-
de dos seus produtos e economizarem 
com o melhor aproveitamento de ma-
térias-primas e de resíduos.

REDE DE TECNOLOGIA
Promover o encontro entre as empre-
sas que precisam aprimorar seus pro-
dutos e instituições que desenvolvem 
tecnologia, esta é a função do progra-
ma rede de tecnologia, do IEL. 

MODERNIzAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Um centro integrado de desenvol-
vimento de tecnologia pode ser um 
catalisador para o desenvolvimento 
de toda uma região. Isso está acon-
tecendo, por exemplo, na Bahia com 
a implantação do Cimatec, um centro 
de tecnologia que está atraindo indús-
trias para toda a região. 

ERGONOMIA
Promover um trabalho consistente de 
ergonomia pode melhorar a qualidade 
de vida dos funcionários e gerar gran-
des ganhos de produtividade para as 
empresas. O SESI desenvolve projetos 
que dão suporte para empresas que 
desejam implantar programas ergonô-
micos para seus trabalhadores.

CULTIVANDO EMPREENDEDORES
O IEL, com o objetivo de estimular uma 
atitude empreendedora entre os estu-
dantes universitários, criou em Alagoas 
uma rede de empreendedorismo em 
várias instituições de ensino superior e 
tem promovido e apoiado a criação de 
empresas.

SAÚDE E SEGURANÇA
Programas de saúde e segurança de 
trabalhadores devem ser estimulados 
em empresas de todos os portes. Em 
Alagoas o SESI tem promovido cursos 
para micro e pequenos empresários 
onde eles aprendem e podem implan-
tar os seus próprios programas. 

Em 2007, a instituição inicia o programa 
Veredas, com foco em ações nas áreas 
de educação e cultura, saúde e meio 
ambiente, capacitação e geração de 
renda. Os jovens que participaram do 
Trilheiros passam a ser monitores do 
projeto e realizam atividades de cui-

dados com a saúde e o meio ambiente 
na comunidade de Canoas, utilizando a 
programação do Futura como material 

de apoio.

A instituição passa a fazer parte do projeto 
Maleta Meio Ambiente e a utilizar o con-
teúdo em atividades junto às escolas da 

região e aos visitantes do Parque Estadual 
dos Três Picos e a Alta bacia do Rio Preto.

194 195



NOMES DO bRASIL

OLhA Só O PERIGO!

A série Nomes do Brasil conta a trajetória de personalidades ilustres da história 
do nosso país.

Série de dez interprogramas de animação, usando a técnica stop motion, com di-
cas sobre segurança infantil. O objetivo é divulgar dicas e cuidados sobre preven-
ção de acidentes envolvendo crianças e adolescentes de até 14 anos. Com base 
no trabalho da ONG Criança Segura, os episódios mostram que os cuidados com a 
saúde da criança e do adolescente começam com hábitos preventivos incorpora-
dos às rotinas domésticas e ao dia-a-dia das famílias. 

TEMAS: história; personalidades
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2000
LICENCIAMENTO: não liberado
LOCUÇÃO: Mônica Lima e Isabel Lira

TEMA: saúde
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: ONG Criança Segura

Sinopses por episódio 
(1 a 2 minutos):

MACHADO DE ASSIS
no ar em 25 de setembro
O interprograma relembra os cem anos 
de morte do escritor Machado de As-
sis, falando sobre sua vida e obra.

MONTEIRO LOBATO
no ar em 3 de dezembro
O interprograma relembra os sessen-
ta anos de morte de Monteiro Lobato, 
contando sobre sua vida e obra, com 
destaque para o inesquecível Sítio do 
Picapau Amarelo.

Episódios de 1 minuto a 1 minuto e 
15 segundos:
SÉRIE 1 - no ar em 30 de junho
Cuidado com as Janelas
Afogamento
Choques Elétricos
Segurança para o Pedestre
Uso de Capacete e Joelheiras

SÉRIE 2 - no ar em 14 de julho
Queimaduras na Cozinha
Sufocação
Segurança no Automóvel
Intoxicação por Sólidos
Intoxicação por Líquidos

CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

FIChA TéCNICA
Roteiro e produção: 
Angela Calixto e Vinicius Dias
Edição: Alexandre Sampaio e 
José Antonio

A partir de uma seleção cuidadosa de imagens e textos, especialmente com-
postos para a série, as crianças telespectadoras vão sendo convidadas a adivi-
nhar, desde um pequeno fragmento da imagem na tela, o que de fato representa 
o todo. Insetos, mamíferos e outras espécies são apresentadas para o público 
infantil, pouco a pouco, propiciando o desenvolvimento das habilidades de ob-
servação e dedução.

Cada episódio da série de interprogramas Que Beleza! - Cabelos 
apresenta o cabeleireiro Ricardo Moreno dando dicas de pente-
ados, cortes, tinturas e tratamentos. São sugestões para cabelos 
lisos, ondulados, cacheados, crespos ou mistos, nas mais varia-
das situações: entrevista de emprego, cortes em casa, cuidados 
para homens, mulheres e terceira idade. As peças são voltadas 
para o público que não pode gastar muito com produtos ou 
salão de beleza.

TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2007
No ar a partir de 6 de outubro
LICENCIAMENTO: liberado

TEMA: estética
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2004
No ar em 12 de maio
LICENCIAMENTO: liberado
APRESENTADOR: Ricardo Moreno é 
cabeleireiro no Rio de Janeiro.

Episódios de 1 minuto:
Aranha
Beija-flor
Besouro
Borboleta
Esperança
Garça
Lagarta
Lagarto
Sabiá
Tié-sangue

Episódios de 1 minuto e 15 segundos a 2 
minutos:

Corte a Máquina para Você Mesmo Fazer em Casa 
Dicas e Cuidados para Homens 
Cortes e Cuidados para a Terceira Idade 

CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

CONSULTORIA DO TEMA: 
Rodrigo Medeiros
CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

O qUE é O qUE é?

qUE bELEZA! - CAbELOS

MARIANE bEThôNICO fazia 
parte do projeto de capacita-

ção de jovens para a produção 
de vídeos Jovens na Tela - 
um projeto da TV Educar da 

Rede Salesianos em 
Ponte Nova-MG.
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qUE bELEZA! - JAPãO

SE LIGA!

Que Beleza! - Japão mostra, em cinco 
episódios, diferentes aspectos do con-
ceito de belo em manifestações com 
origem na cultura nipônica. Seguindo 
a linha dos interprogramas da série 
Que Beleza!, lançada em 2004 sob o 
tema Beleza Negra e reeditada este 
ano, a nova temporada lança um olhar 
especial sobre o Japão e seus costu-
mes, no ano em que se comemora o 
aniversário de 100 anos da imigração 
japonesa. A trilha da série foi compos-
ta por músicos brasileiros e japoneses 
- Fernando Moura (Brasil), Miyazawa 
Kazufumi (Japão), Claudia Oshiro (Ja-
pão) e Imafuku Kenji (Japão) -, basea-
da nas temáticas da cultura japonesa.

A série traz dicas de serviço sobre saúde ao telespectador. 

TEMAS: estética, identidade cultural
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2004
No ar a partir de 16 de junho
LICENCIAMENTO: liberado

TEMA: saúde
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de:
Febre Amarela - 16 de janeiro
Tuberculose - 11 de junho
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios de 1 a 2 minutos:
Febre Amarela
Dengue 
Tuberculose

FIChA TéCNICA
Locução: Isabel Lira e Mônica Lima
Roteiro e edição: Angela Calixto
Produção: Vinicius Dias

Episódios de 30 segundos a 2 minutos:
Customização
Kimono 
Calçados
Peruca
Maquiagem

CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

Bem-humorada e com linguagem especial para o público infantil, a série Teca 
por Trás da TV é um making of da produção do programa Teca na TV no ano de 
2007. Agora, os curiosos podem conhecer o que acontece por trás das cenas 
do programa.

Série infantil de doze episódios, cada um produzido com técnicas diferentes de 
animação. Tikitiklip usa figuras animadas feitas à mão e as canções consistem 
em roteiros divertidos, cheios de ritmo, humor e belas cenas, em espanhol. Os 
roteiros são criados por Maria Luz Uribe, poeta chilena que traz para a vida das 
crianças um universo imaginário repleto de mensagens positivas, como bons 
sentimentos, criatividade, dignidade e solidariedade. Os personagens animados 
são objetos que representam ícones exclusivos das artes e ofícios do Chile, 
levando o artesanato para a vida dos telespectadores.

TEMA: universo infantil
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 7 de julho
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMAS: música, universo infantil
PÚbLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 7 de abril
LICENCIAMENTO: não liberado
PRêMIOS: concurso Prix Jeunesse 
Iberoamericano 2005 e selecionada 
para participar do Festival Internacio-
nal Prix Jeunesse 2006

Episódios de 1 minuto:
Imprevistos na Gravação
Envelhecendo Avô Aristeu
Do Ensaio à Cena
Reforma da Casa
Do Ator ao Personagem: Guto

Episódios de 2 minutos e 30 se-
gundos:
A Senhorita Assenhorada
O Soldado Trifaldon
Barco no Porto
Arrurrú
Quita e Pon - Todas Arrepiadas
Tolín Tolín Tolán
Viagem para Concepción
Os Pardais
O Rei de Papel
Dom Crispin
Quitta e Pon - Com um Fio de Voz
O Perico Bocó

A Comida nas Gravações
Brincadeiras no Set
O Trabalho dos Câmeras
Efeitos Especiais
O Roteiro

TECA POR TRÁS DA Tv

TIkITIkLIP

FIChA TéCNICA
Direção: Alejandra Egaña e Paz Puga
Produtora realizadora: 
Ojitos Producciones
Distribuição: Egaña y Puga Limitada

CONSULTORIA DE PORTUGUêS: 
Marcia Chaves

DIEGO SÁVIO participou da 
oficina especial do projeto 

Geração Futura em Ouro Preto 
e passou a fazer parte das 

atividades propostas pela Sala 
Futura, parceria do Futura com 

a Prefeitura de Ouro Preto.
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vOCÊ FAZ A DIFERENçA

O interprograma Você Faz a Diferença é o espaço de disseminação das boas práticas 
de projetos estratégicos que são desenvolvidos ou apoiados pelos parceiros man-
tenedores do Canal Futura. Divulga, para o grande público, as principais ações de 
educação, responsabilidade social e socioambiental, empreendedorismo e cultura. 
Além disso, o Você Faz a Diferença aprofunda e estreita o relacionamento com os 
parceiros, marcando presença nos eventos promovidos por eles, como lançamentos 
de projetos, entregas de prêmios, ações de voluntariado, festivais de cinema, feiras 
de negócios, projetos sociais, educacionais e de cidadania em todo o Brasil. 

Em 2008, integrada ao jornalismo do Futura, a equipe viajou por todo o país, am-
pliando o aproveitamento das pautas para exibição em outros programas. Fomos a 
Miranda, no Mato Grosso do Sul, para mostrar três projetos de pesquisa na área 
de agroindústria realizados pela Fundação Bradesco. A viagem para Itaú de Minas 
rendeu a cobertura de ações do projeto Evoluir, da Votorantim. 

Na capital paulista, a equipe esteve no lançamento do Seminário de Empresas 
Avançadas do Sebrae, na premiação da 4ª edição do Concurso Universitário do 
Jornalismo, da CNN e na Mostra FIESP de Responsabilidade Socioambiental, 
realizada pela FIESP. 

Em Vitória, cobrimos o Seminário Internacional de Arte realizado pela Fundação 
Vale e, em Nova Iguaçu, acompanhamos um mutirão contra a dengue do Projeto 
Cidadania promovido pela Sistema Firjan. Na capital fluminense, participamos do 
evento promovido pela Bayer Schering Pharma, o “Dia da Prevenção da Gravidez na 
Adolescência”, mostramos também a central de resíduos, co-geração de energia e 
tratamento de afluentes dentro do Projac, da TV Globo, e estivemos na Olimpíada 
Voluntária promovida pela Gerdau. 

Também estivemos em Brasília, cobrindo a final da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro realizada pela Fundação Itaú Social e pelo primeiro ano com a 
parceria do MEC. E para finalizar, em Blumenau, cobrimos a final da Olimpíada do 
Conhecimento promovida pelo Sistema CNI.

Em 2008, foram produzidas 205 peças pelo Você Faz a Diferença, ocupando 34 horas 
e 6 minutos na programação, com veiculação em três intervalos diários de segunda 
a sexta-feira e dois intervalos por dia, nos fins de semana. 

TEMAS: atualidades, institucional
PÚbLICO- ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: reportagens jornalísticas 
de 30 segundos a 1 minuto e meio
LICENCIAMENTO: não liberado

FIChA TéCNICA
Editora-chefe: Ana Lagôa
Produção de jornalismo: 
Janaina Paixão
Produtor assistente: André Libonati
Coordenadora de marketing e rela-
cionamento: Lucineia Batista 
Reportagem: Carmem de Camargo
Produção e edição: Denise Costa

Trinta episódios sobre lendas brasileiras colocam em evidência a tradição oral 
como forma de manutenção e divulgação da cultura popular. São 15 histórias da 
região do Maranhão e Pará, além de 15 dos estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo. A apresentação é feita pelo ator Fernando Alves Pinto e as animações 
seguem o estilo das ilustrações de cordel. Os causos foram selecionados atra-
vés de uma pesquisa e são contados pelos próprios moradores das regiões. 

vOU TE CONTAR

TEMA: cultura regional
PÚbLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Vale

APRESENTADOR: Fernando Alves 
Pinto atuou nos filmes Terra Estrangei-
ra (1994), de Walter Salles e Daniela 
Thomas, e Menino Maluquinho II - A 
Aventura (1998). O ator participou 
também de curtas-metragens, entre 
eles Quatro Minutos (1997), de Sergio 
Volpi (prêmio de ator nos festivais de 
Brasília e Gramado). Em 2004, atuou 
em Araguaya - A Conspiração do Si-
lêncio, de Ronaldo Duque, e em Quase 
Dois Irmãos, de Lúcia Murat.

Sinopses por episódio (5 minutos):

PACTO DE VIOLEIRO
no ar em 25 de junho
Dizem que, para tocar viola, ou se 
nasce com o dom, ou se apela para o 
pacto com o diabo. Ouça histórias de 
violeiros que conhecem esses rituais 
e outros que já fizeram simpatias para 
melhorar no instrumento.

BOTO - no ar em 2 de julho
Um boto encantado se transforma em 
homem para dançar e namorar com 
as moças. Conheça algumas estraté-
gias que ele usa para conseguir seus 
romances. Até hoje essa figura é res-
ponsabilizada por muitos filhos de mãe 
solteira no estado do Pará.

PÁSSARO DE FOGO
no ar em 9 de julho
A história remonta à criação de dois 
importantes montes no Espírito Santo. 
Um amor proibido entre dois índios de 
tribos rivais e um pássaro de fogo que 
até hoje é avistado levando juras de 
amor de uma montanha para a outra.

BATUQUES ENCANTADOS
no ar em 16 de julho
No Maranhão, pessoas ouvem uma 
batucada vindo de algum lugar. Mas 
ao chegarem lá, apesar de continu-
arem a ouvir o som, não há, aparen-
temente, ninguém no lugar. Muitos 
relatos contam que vários batuques 
vêm de dentro do rio, executados pelo 
povo do fundo.

PISADEIRA
no ar em 23 de julho
Entidade que sufoca a pessoa que 
deita de barriga cheia para cima, 
montando sobre quem dorme e atra-
palhando o sono. Chamada por mui-
tos de Pesadelo, alguns dizem que dá 
até para enriquecer com essa estra-
nha personagem.

CURACANGA - no ar em 1 de agosto
Cabeça de fogo que deixa o corpo 
em casa para ir aterrorizar pessoas 
em noites de lua cheia, no interior do 
Maranhão.

MARIANE E DIEGO se conheceram no 
projeto Trilheiros - Uma Aventura em 
Minas Gerais. Ambos participaram da 

gravação do programa, se tornaram 
amigos e atuaram intensamente nas 

atividades de desenvolvimento territo-
rial propostas pelo projeto.

Com o fim do Trilheiros, Mariane se 
inscreveu e participou da turma 8 do 

projeto Geração Futura, enquanto 
Diego foi monitor das atividades da 

Sala Futura de Ouro Preto.200 201



PATA - no ar em 6 de agosto
A sétima filha mulher de uma família 
só de mulheres se transforma em Pata 
por maldição. Ela pousa nos barcos dos 
pescadores ouvindo seus relatos de 
aventuras extraconjugais, então ela re-
torna e espalha as histórias pela cida-
de. Uma fofoqueira encantada que tem 
em suas asas navalhas cortantes.

CHUPA-CHUPA
no ar em 13 de agosto
Ocorreram entre os meados das déca-
das de 70 e 80, em Colares, no Pará, 
diversas aparições de OVNIS. Esses 
objetos voadores não identificados pai-
ravam sobre as casas e lançavam um 
raio de luz. Essa luz atingia moradores, 
deixando neles marcas roxas duradou-
ras. O caso, na época, foi investigado 
pela Força Aérea Brasileira, que após 
meses de investigação na Operação 
Prato deu fé de que tais fatos realmen-
te ocorreram.

FAMALIÁ - no ar em 20 de agosto
O conhecido diabinho da garrafa traz 
riqueza para seu dono. Ouça a incrível 
história de sua origem. No norte de Mi-
nas Gerais, é muito comum acreditar 
que grandes riquezas vêm dele.

CURUPIRA - no ar em 27 de agosto
Protetor das matas, Curupira tem os 
pés voltados para trás e cabelos de 
fogo. Ele engana os caçadores para 

que não consigam caça, a não ser que 
esses lhe façam algum agrado. Descu-
bra uma forma de distrair o Curupira 
para conseguir sair do mato.

PÉ REDONDO
no ar em 3 de setembro
Homem muito bonito e misterioso, que 
apareceu dançando em diversas casas 
noturnas em noite de Sexta-Feira San-
ta, em Guarapari, no ES. Bailou com to-
das as mulheres do recinto até que uma 
delas notou seu pé redondo igual ao de 
um bode. Ele fugiu, se escondeu no ba-
nheiro e quando os homens corajosos 
arrombaram a porta, não encontraram 
nada, apenas um enorme odor de enxo-
fre e muita história para contar.

REI SEBASTIãO
no ar em 10 de setembro
Um rei português, morto em guerra no 
Marrocos, se encantou na forma de um 
touro negro na Ilha dos Lençóis, no Ma-
ranhão. Existem várias versões para o 
seu desencantamento e o que aconte-
cerá caso isso ocorra.

MULA SEM CABEçA
no ar em 17 de setembro
Assombração comum no interior de Mi-
nas Gerais, uma mula que não tem ca-
beça anda soltando fogo pelas ventas. 
Existem algumas versões para a sua 
transformação, inclusive de que seria 
uma forma de castigo quando uma mu-
lher se relaciona com um padre.

DÁ - no ar em 24 de setembro
Vítima de naufrágio, sem sobreviver, 
vê-se preso em terras estrangeiras. 
Revoltado com essa situação, passa a 
atacar passantes em estradas desertas, 
dando tapas nos transeuntes, agredin-
do-os fisicamente. Em geral, ele não é 
visto. Mas em alguns casos é descrito 
como um homem muito alto, com ou 
sem cabeça, e outras como um menino, 
que mesmo assim dá pancadas.

DESGRAçA - no ar em 1 de outubro
Mulher que aparece quando pessoas 
repetem nomes feios. Sua forma seria 
a de uma mulher muito alta, vestida 
sempre em trapos, que surra suas ví-
timas enquanto essas são obrigadas a 
lavar sua roupa encardida.

COBRA GRANDE
no ar em 8 de outubro
Existem várias versões para essa cobra 
enorme, que se transforma em embar-
cações e aterroriza, principalmente, 
pescadores na região amazônica 

ILHA ESCALVADA
no ar em 15 de outubro
Ilha do litoral do Espírito Santo, que 
assume diversas formas. Transforma-
se em navio, floresta e bolo de casa-
mento. Causa grande comoção na po-
pulação. Alguns relatos contam que ela 
tem o poder de se deslocar, impedindo 
algumas embarcações de manterem 
suas rotas.

MULHER CHEIROSA
no ar em 22 de outubro
Casal de europeus vai morar no Pará. 
Chegando lá o marido se desencanta 
por sua mulher. A esposa passa a se 
enfeitar e a se perfumar para recon-
quistá-lo, mas o esforço é em vão. Ela 
morre de desgosto e, a partir de então, 
passa a seduzir qualquer homem que 
passe pela praça do Cruzeiro de Soure, 
no Pará, deixando-os perdidos no meio 
da mata.

MULHER DE BRANCO
no ar em 29 de outubro
Mulher vestida de branco assombra 
diversas cidades de nosso país. Dizem 
que é uma noiva que foi abandonada 
pelo noivo no altar, e que, grávida, por 
não suportar a vergonha, resolve co-
meter o suicídio. Após sua morte, ela 
passa a assombrar, ora pedindo leite 
para seu filho, ora pedindo carona até 

o cemitério. Encontrada também em 
banheiros de escola com algodão no 
nariz, já assustou muita gente por aí.

MANGUDA - no ar em 5 de novembro
Assombração maranhense. Uma mu-
lher muito grande que assombrava 
principalmente perto dos portos. Mas 
o mistério foi desvendado.

CABOCLO D’ÁGUA
no ar em 12 de novembro
Protetor dos rios e das pescas. Muito 
conhecido nas populações ribeirinhas 
do rio São Francisco. Uma entidade que 
vira as canoas, mas pode ser acalmada 
quando recebe presentes.

VAQUEIRO BOAVENTURA
no ar em 19 de novembro
Jovem vaqueiro some ao tomar conta 
de boiada. Desde seu sumiço, vaquei-
ros com problemas pedem ajuda a essa 
entidade. Muitos conseguem reaver 
suas reses perdidas graças ao apoio do 
Boaventura. O sinal de sua ajuda seria 
a presença de uma vaca malhada no 
rebanho.

MãE DO OURO
no ar em 26 de novembro
Uma bola de fogo que cruza serras no 
interior do Brasil. Existem vários rela-
tos que apontam o lugar onde ela cai 
como um possível esconderijo de um 
tesouro encantado.

MãE D’ÁGUA
no ar em 3 de dezembro
Uma bela mulher que encanta os ho-
mens podendo levá-los para o fundo 
dos rios. Diferentemente das sereias 
européias, a Mãe D’Água é uma mu-
lher de corpo inteiro, inclusive com 
pernas, que vive na água doce en-
cantando os ribeirinhos. No episódio, 
vários relatos de pessoas que dizem 
que já viram a Mãe D’Água, também 
chamada de Iara.

LOBISOMEM
no ar em 10 de dezembro
Mito muito divulgado por todo o mun-
do. O sétimo filho de uma família só de 
homens, que não é batizado pelo irmão 
mais velho, vira lobo nas noites de Sex-
ta-Feira Santa. A versão brasileira traz 
algumas novidades para esse mito.

COBRA NORATO
no ar em 17 de dezembro
Uma cobra, filho de uma humana, se 
transforma em homem para dançar 
em bailes. Seu maior desejo é se de-
sencantar e ficar para sempre na for-
ma de gente.

FEITICEIROS
no ar em 24 de dezembro
Encontrados por todo o Brasil, os fei-
ticeiros são pessoas que têm o poder 
de metamorfose. Esses feiticeiros nor-
malmente se transformam em tubarão, 
toco, vassoura, entre outras coisas. 
Eles conhecem muitas formas de cura 
e encantamentos de animais.

MATINTA PEREIRA
no ar em 31 de dezembro
Um terrível assovio de ave. Uma feiti-
ceira que assume a forma de pássaro e 
assusta várias cidades no norte e nor-
deste brasileiros.

ROMãOzINHO
no ar em 7 de janeiro de 2009
Menino amaldiçoado pela mãe, que 
passa a eternidade pregando peças nas 
populações do interior de Minas. Sua 
origem, seus atos e o porquê do fado tão 
terrível são mostrados nesse episódio.
 
SERPENTES
no ar em 14 de janeiro de 2009
Contam que quase toda cidade do Ma-
ranhão tem uma serpente adormecida 
embaixo de sua igreja matriz. Quando 
essas serpentes acordarem, elas des-
truirão suas respectivas cidades.

FIChA TéCNICA
Direção e roteiro: Rodrigo de Araújo 
Ponichi e Pablo Nery French
Produção executiva: 
Alexandre Contador Miranda
Direção de produção: 
Alexandre Contador Miranda
Direção de fotografia: 
Rodrigo Graciosa da Fonseca
Direção musical: 
Felipe Storino de Oliveira (trilheiro)
Produtora realizadora: Plano Geral

CANAL FUTURA
Coordenação de projetos: 
Lúcia Morgado
Assistentes de projetos: Daniela 
Guedes, Juliana Lima e Rita Costa
Estagiário: João Caldas

De volta a Ponte Nova, MARIANE apre-
sentou temporariamente um programa 

de auditório voltado para jovens na 
TV Educar. DIEGO passou a se dedicar 
integralmente às suas duas grandes 
paixões: a música e a ourivesaria. 

Abriu uma pequena loja e começou a 
fazer parte do grupo tradicional minei-

ro Viola de Folia. 

DIEGO E MARIANE são, hoje, compa-
nheiros de universidade. Ele estuda 

música e ela comunicação na Univer-
sidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

parceira do Futura.
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A produção desta publicação utilizou papel Suzano certificado a partir dos princípios e crité-
rios do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (www.fsc.org.br). A certificação e o selo FSC 
garantem que toda a produção de papel e celulose foi feita a partir de práticas sustentáveis. 
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