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Como usar o anuário de Programação 2012

Mais do que guardar a memória da produção do Futura durante um ano inteiro de trabalho, este Anuário 
pretende também estruturar as ações que consolidam a imagem do Canal no Brasil e em outros países 
com os quais mantemos parcerias e coproduções, evidenciando o posicionamento conceitual e estratégico 
da instituição. Por isso mesmo, não se restringe ou se esgota no ano 2012. Pode e deve ser usado 
nos próximos anos, considerando as várias exibições que um mesmo produto possa ter em nossa grade 
para garantir que um público diferenciado e cada vez mais amplo tenha acesso às nossas produções, 
além do nosso estímulo constante para que as instituições usuárias da programação do Canal possam 
organizar videotecas que potencializem a vida útil de um produto, considerando seu alcance pedagógico. 
Pretendemos mostrar aos nossos usuários aquilo que nos torna únicos e singulares como produtores de 
TV e idealizadores de projetos educativos, sempre escolhendo conteúdos, abordagens e formatos com 
vistas ao aprimoramento pessoal, profissional e comunitário daqueles que comungam de nossa rede de 
telespectadores e parceiros.

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

Organizado pela Gerência de Conteúdo e Mídias Digitais, este documento contou com a imprescindível 
ajuda de todas as áreas do Futura, do Banco de Imagens à Programação, passando pelos núcleos de 
Programa, Mobilização, Produção, Pesquisa, Videografismo, Atendimento ao Telespectador, Jornalismo, 
Aquisições e Operações. Cada um pôde revelar o que produziu em 2012, compartilhar objetivos e 
resultados alcançados, ter uma dimensão em retrospectiva do que significou nosso trabalho institucional. 
Também 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), garantindo um maior alcance 
de seu conteúdo a todos os nossos telespectadores, audiência dirigida, parceiros e colaboradores sociais.

O Anuário apresenta informações sobre estreias de 2012 e ainda oferece pequenos artigos que apontam 
análises e tendências de nosso trabalho já vislumbrando ações para 2013.

Sua estrutura cobre todas as produções e aquisições inéditas, de janeiro a dezembro de 2012. 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, duração, indicação dos temas tratados, classificação indicativa, 
público-alvo, apresentador(a) e elenco, perfil da consultoria pedagógica, prêmios conquistados, ficha 
técnica, dados de pesquisa e mobilização.

Boa leitura!
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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 na 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 2012 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 a seguir aparecer no Anuário, você saberá 
que aquela ação específica foi realizada em 2012 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, interprogramas e ações educativas do Futura para 
as quais organizações não governamentais, redes comunitárias 
e jovens participantes de projetos de produção audiovisual 
tenham contribuído com seu trabalho, de forma remunerada, 
na realização do produto. Neste item podemos ter realização de 
matérias, produção de cenário, trilha sonora, figurino, produção 
ou idealização do produto. Esta estratégia contribui para que o 
Futura amplie seu universo de fornecedores e 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.

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 
programas, a sugestão de personagens entrevistados, pautas, 
conteúdos e consultores a partir da rede da Audiência Compartilhada 
do Futura, além de avaliação qualitativa da produção.

COLABORAÇãO DE UNIVERSIDADES PARCEIRAS
Este ícone se refere a todas as ações de produção de programas 
e interprogramas, matérias, reportagens, povo-fala, projetos 
de rede, contato com professores e alunos das universidades 
parceiras do Futura que foram incorporadas ao produto de linha 
do Canal. Um exemplo concreto são matérias exibidas no Jornal 
Futura que são produzidas por nossas parceiras de várias partes 
do Brasil, como 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.

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



CONVERSAS COM A AUDIÊNCIA
Este ícone se refere a visitas sistemáticas a comunidades de baixa renda, 
escolas, universidades e ONGs com o intuito de avaliar qualitativamente 
programas do Futura e colher impressões, opiniões e demandas que possam 
ser refletidas nas pautas e nos conteúdos de nossa programação básica.

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

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 dos textos 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 socioeducativas 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.

PITCHING
Este selo representa todo programa, série ou documentário realizado 
em coprodução com o Futura, através da seleção de novos projetos. 
Programas como O Bom Jeitinho Brasileiro, Chegados e Estação Saúde 
foram escolhidos nos editais para séries. Em 2009, numa edição intitulada 
Pitching Social foram vencedores os projetos Momento Arrá e Pegada 
Ecológica. O Doc Futura, seleção para documentários de 52 minutos, já teve 
três edições. Em 2010 (Leva), 2011 (Armados) e 2012 (De Volta).



Na publicação do ano passado, demos nossa largada 
para a comemoração dos 15 anos do Canal, completados 
em 22 de setembro. E se tem uma coisa que fica clara 
nesses 15 anos é quanto à demanda de nossa sociedade 
por educação. Porque educação não está na escola só. 
Está no trânsito, está na mesa, está nas viagens, na 
empresa, em casa e está na televisão. Somos assistidos 
por 10 milhões de crianças, a maioria delas do Nordeste. 
Somos acompanhados por jovens de 16 a 40 anos, filhos 
de mães que só tiveram ensino fundamental. Ou seja, 
esses dados nos inspiram a pensar que há muito que se 
pode fazer por uma população que precisa urgentemente 
se educar para estar à altura de seu destino. 

Eu digo isso para ressaltar que há muito a educação 
deixou de ser responsabilidade exclusiva da escola. 
Um dia, um acadêmico disse que o Futura era uma 
escola sem paredes. E eu gosto desse conceito de 
encarnar a educação em tudo que também está fora 
da escola. E também está fora da TV, em ações em 
milhares de comunidades. 

A educação é uma questão da escola, mas sobretudo de 
sua sociedade e de sua cultura. O que salta aos olhos 

em sistemas de educação bem-sucedidos não é que as 
escolas são boas. É que a sociedade valoriza o professor 
e a educação. Construir a educação como valor central da 
sociedade não pode ser tarefa exclusiva de educadores. É 
de todos nós. E a nós da indústria do audiovisual compete 
dar a nossa parte. Contribuir na dimensão simbólica para 
a construção da educação como centralidade de nossa 
cultura. E isso está longe de se confundir com blá-blá-
blá tatibitati, meramente instrucional, atribuído e às 
vezes esperado. Aprende-se de toda maneira, por todas 
as portas da percepção. Falo isso para contagiar vocês 
para esse maravilhoso desafio de transformar nossos 
conteúdos em oportunidades de aprimoramento estético 
e ético, em que a educação seja constituinte de nossas 
narrativas, de nossa gente e de nosso país.

Quero ressaltar ainda o aspecto que talvez seja o que 
mais nos diferencie do resto da multidão. Nesses 
últimos anos, concretizamos novas formas de estar 
nos territórios de maneira orgânica, transpondo 
impedimentos tecnológicos ou de outras naturezas para 
apoiar o trabalho de creches, escolas, ONGs e demais 
instituições, com nossos conteúdos, a qualquer tempo 
e lugar. É assim que também nos consolidamos como 

Lúcia Araújo
gerente geral do Canal Futura

Futura: uma escola sem paredes
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uma televisão que não é só assistida como é usada 
como ferramenta de educação, formação cidadã e 
desenvolvimento pessoal e comunitário.

Atualmente, o Futura está em rede com 17 mil 
instituições em diferentes estados do País. Pesquisa 
recente sobre a nossa Mobilização Comunitária mostrou 
que 97,7% das instituições consideram que o Futura 
contribui com informações sobre a causa que defendem, 
83% declararam que nosso conteúdo inspira a criação de 
novas metodologias de trabalho e 69% que ajudamos na 
diversificação das linhas de atuação. 

Entre os educadores, o público chega a quase 4 milhões. 
E o curioso é o Canal, sem ser voltado à capacitação 
de professores, ter uma penetração tão forte. E de ser 
usado por mais de 60% deles em atividades pedagógicas 
em sala de aula. Nossa rede de universidades parceiras 
também cresceu e, hoje, conta com 30 instituições 
em diversas regiões do País. Nosso sinal, a partir de 
diferentes modalidades de distribuição de sinal em TV 
aberta e fechada, chega a 84 milhões de pessoas, sendo 
que 41 milhões afirmam assistir ao Futura regularmente. 

É claro que essa experiência pioneira não seria 
possível sem a confiança dos parceiros que mantêm 
o Canal. Por isso, gostaria de agradecer a eles – CNI, 
Fiesp, Firjan, Fundação Bradesco, Fundação Itaú 
Social, Fundação Vale, Grupo Gerdau, Rede Globo, 
Sebrae, Turner Broadcasting e Votorantim – por 
continuarem acreditando no poder de transformação 
da comunicação e da cidadania. Quero agradecer 
também aos nossos parceiros pontuais, que 
possibilitaram a realização de programas e projetos 
ao longo dessa jornada, seja com recursos financeiros 
ou com ideias e consultorias de muito valor. 

Por fim, à nossa equipe de funcionários e colaboradores, 
que se dedicam diariamente a fazer do Canal Futura 
uma ferramenta atrativa e qualificada de fomento à 
luta por igualdade de oportunidade a todos os cidadãos 
brasileiros, meu eterno reconhecimento. 

Aprendemos há muito tempo que uma comunicação 
eficiente nunca é uma via de mão única, mas é algo vivo, 
construído em parceria, em conjunto, em rede. 
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“‘Existem certos loucos’ – dizia ele, por exemplo – ‘que observam as caras das 
pessoas e o seu comportamento. Mas não porque sejam epígonos do positivismo 
lombrosiano (...), mas porque conhecem a semiologia. Sabem que a cultura 
produz certos códigos e que os códigos produzem certo comportamento; que 
o comportamento é uma linguagem e que, num momento histórico em que a 
linguagem verbal é inteiramente convencional e esterilizada (tecnocratizada), a 
linguagem do comportamento assume uma importância decisiva.” (PASOLINI, 
Pier Paolo. Os jovens infelizes – Antologia de ensaios corsários – Organização: 
Michel Lahud, São Paulo, Editora Brasiliense, 1990, p. 9)

Talvez possamos dizer, flertando acima com Pasolini, que o Canal Futura tenha um 
pouco dessa loucura em sua genética. Isso porque se funda e se nutre de observar 
as pessoas e seu comportamento. É feito de tentar antecipar seus desejos por 
conhecimento; de esmiuçar a forma como encaram uma possível aprendizagem 
pela tela da TV. É talhado na vontade de esquadrinhar as práticas infinitas que 
surgem a partir de um conteúdo entregue pelo Canal na casa, na escola, no local 
de trabalho, nas sedes de muitas ONGs e entidades da sociedade civil habitadas 
por brasileiros de norte a sul, querendo ampliar seu conhecimento, melhorar suas 
condições de vida, entender melhor a si e ao outro, e ajudar a melhorar o país em 
que vive. E para fazer essas observações, precisa sair do seu próprio quadrado 
e ultrapassar as fronteiras de meros dados de audiência. Precisa estar com seu 
potencial e real público (Mobilização Comunitária). Precisa trazê-lo para dentro 
de suas práticas (Geração Futura); abrir janelas de interação (Conversas com 
Audiência, redes sociais, site); precisa chegar por diferentes caminhos (parceiras 
com TVs universitárias); testar diferentes interlocutores (fóruns de conteúdo e 
matrizes temáticas). Precisa eventualmente desligar a TV, para ligar um outro tipo 
de experiência. Aquela tangível, de carne e osso.

Canal Futura ou... 
A jabuticaba louca!
Débora Garcia
gerente de conteúdo e mídias digitais
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Significação e ressignificação de conteúdos. Em muitos casos, construção 
compartilhada de saberes. A profunda vocação semiológica de Pasolini, 
salientada por Michel Lahud na introdução da antologia de ensaios corsários, 
é talvez uma das pontes mais claras entre o Futura e um dos mais influentes 
pensadores italianos. Tudo o que se refere aos “sinais”, aos fenômenos 
culturais como se fossem sistemas de significação, interessa ao Futura. Isso 
porque se trata de um canal que tem o compromisso de montar uma grade 
diária de 24 horas de duração com conteúdos que tenham explicitamente 
teor educativo; que alcancem um grande público (41 milhões declarados 
em recente pesquisa do Datafolha); que ajudem a transformar realidades e 
tornar claros os compromissos dos mantenedores, instituições privadas que 
são os patrocinadores do Futura, provendo recursos para manter um canal 
de TV no ar e um trabalho de mobilização presencial pelo Brasil que garante 
singularidade na relação que esse meio de comunicação de massa estabelece 
com seu público. 

E também ressignificação, porque o Futura, entre as inúmeras metáforas que 
utiliza para se explicar, gosta, eventualmente, de ser entendido como uma 
jabuticaba. Uma fruta de sabor peculiar, genuinamente brasileira, cheia de 
“propriedades” benéficas para quem a utiliza. Pequena, mas intensa, generosa 
em sua frutificação. Assim, não se vê como algo óbvio, nem gigantesco. Ao 
contrário: percebe-se, num exercício contínuo de escrutínio institucional, como 
algo que imprime identidade, que é popular, que está nos quintais e rincões de 
todo o Brasil, que agrada ao ser provado e que não se encontra em qualquer outro 
lugar do planeta. Muito possivelmente, para ser uma jabuticaba assim, muito 
teve que observar da cara das pessoas e de seu comportamento. Certamente, 
como os tais loucos descritos por Pasolini. 
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FICHA TÉCNICA 
Direção: Alex Miranda
Músicos: Paulo Miklos, Quinteto em 
Branco e Preto: Magnu Sousa(voz 
e pandeiro), Maurílio de Oliveira (voz 
e cavaquinho), Everson Pessoa (voz 
e violão), Vitor Pessoa (voz e surdo), 
Yvison Bezerra (voz, repique de mão e 
percussão geral)
Diretor de fotografia: Ricardo Miranda
Roteiro: Alex Miranda
Produção executiva: Alex Miranda, 
Gabriela Lemos, Rino Siviero e 
Paulo Miklos
Assistente de produção executiva: 
Eder Bastos
Coordenador de produção: 
José Carlos Zanelato
Diretor de produção: Daniel Mendes
Produção: Danielle Pirotti e Dudu 
Saraiva
Produção executiva Paulo Miklos: 
Bill Aquino
Montagem: Poliana Martins
Assistente de montagem: 
Simone Piccolo

Câmeras: Alex Miranda, Anderson 
Reis, André Magri, Ben Hur, Beto 
Hacker, Falanga, Laurent, Refalo, MC 
Fernandes, Rubens Rossi, Pedro Caldas, 
Ricardo Miranda e Rino Siviero
Som: Dennis Melito
Logger: Anderson Reis, Jorge Dayeh 
e Laurent Refalo
Coordenador de pós-produção: 
Gabriel Mariano
Letreiros e finalização: Rafael 
“Porangaba” Fogaça
Estagiária: Victoria Zolli
Sonorização e mixagem: Lua Nova
Produção: Trator Filmes
Distribuição: Trator Filmes

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações 
Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: 
Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Olívia Gratz 

A história de Noel Rosa, um dos 
maiores nomes do samba do País, 
contada por Paulo Miklos, ícone do 
rock brasileiro. Através de entrevistas 
com artistas que tinham em Noel 
uma inspiração, Paulo vai descobrir a 
importância do trabalho desse grande 
sambista.

TEMAS: música; personalidades; 
vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 18 de dezembro
DURAÇÃO: 72 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

a alma roQueira de noel rosa

Folha de S. Paulo 17/12/2012

O Globo 18/12/2012
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FICHA TÉCNICA 
Direção e roteiro: Mariana Luiza
Assistente de direção: Lucas 
Canavarro 
Direção de fotografia e câmera: 
Andrea Capella 
Produção: Mariana Luiza e Gabriel 
Jaccoud 
Produção de set: Daniela Santos 
Produção executiva: Mariana Luiz 
e Andrea Capella 
Montagem: Ana Costa Ribeiro 
Edição de som: Leandro Lima 
Mixagem 2.0 (Maloca Estúdio): 
Gabriel D’Angelo 
1° assistente de câmera / Câmera 
adicional: Gustavo Pessoa 
Assistente de produção:  
Flávio Macedo 
Som direto: Deivison Barbosa 
Assistente de som: Bruno Silva 
Operador de grua / steadycam: 
Flávio Redinglês 
Eletricista chefe: Rodrigo Tavares 
Eletricista festa: Joversi Souza (Vô-Du) 
Assistentes de elétrica festa: 
Luiz Paulo 
Produção de finalização: 
Mariana Luiza 
Colorista: Fabrício Batista 
Assistente edição de som: 
Thiago Ultra 
Design site e livro D. Maria: 
Felipe Muruci 

Créditos: Andrea Capella 
Vídeo-piloto – Câmera e montagem: 
Sidarta Cabral 
Motoristas: Bruno Silva e 
Paulo Vasconcelos 
Direção musical: Rogério Sabatella 
“Tema de Gilda” – Composição e 
interpretação: Nick Barber  
e Fleza Doza 
“Capoeira Mata Um” – Composição: 
Álvaro Castilho e De Castro – 
Interpretação: Samba de Luiz 
e Janaína Pereira 
“Tema para Kira” – Composição 
e interpretação: Rogério Sabatella 
“A, B, Ser” – Composição e 
interpretação: Jovandir Bento e 
Rogério Sabatella 
“Pássaros” – Composição e 
interpretação: Rogério Sabatella
Distribuição: Mariana Luiza Macedo 
Produções M.E.

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações 
Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: 
Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

Num centro comunitário em Macaé/
RJ, um grupo de idosos compartilha 
o prazer das descobertas da 
alfabetização. São oito alunos, entre 
50 e 77 anos, e uma similitude: a 
vontade de ler, escrever e ver a vida 
por uma nova ótica. A, B, Ser conta a 
história de Maria, poetisa, que já não 
precisa mais guardar na memória as 
poesias que cria. Apresenta Gilda, que 
deseja aprender a ler para voltar a sua 
terra natal e desvendar seu passado. E 
mais seis personagens, com histórias 
de exclusão e um futuro de sonhos.

TEMAS: cidadania e democracia; 
inclusão social; metodologias em 
educação; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO:  público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 11 de março
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

a, B, ser 
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FICHA TÉCNICA 
Direção: Rafael Devos, Ana Luiza Carvalho da Rocha e 
Francisco Ro Kàg dos Santos
Roteiro: Rafael Devos 
Câmera/Etnografia visual: Rafael Devos
Som direto/Etnografia sonora: Viviane Vedana
Produção executiva: Anelise Gutterres
Assistência de produção: Inara Moraes
Tradução caingangue-português: Francisco Ro Kàg dos Santos
Edição e finalização: Rafael Devos / Viviane Vedana.
Projeto Documentário Cultura Material dos Coletivos Indígenas na 
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba / Porto Alegre
Elaboração e coordenação: Núcleo de Políticas Públicas para 
os Povos Indígenas / Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Segurança Urbana / Prefeitura Municipal de Porto Alegre / NPPPI/
SMDHSU
Produção: Ocuspocus Imagens

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

Francisco Ró Kág dos Santos, 
Erondina dos Santos Vergueiro, 
Iracema Nascimento e João Padilha 
apresentam os saberes e os fazeres da 
cultura caingangue em Porto Alegre, 
revelados nos momentos de produção 
e troca do artesanato produzido com 
cipó, cerâmica e sementes, nos morros 
e nas ruas da cidade. Caminhando-se 
pela mata, revelam-se as imagens 
de tudo aquilo que alimenta a cultura 
caingangue.

TEMA: cultura indígena
PÚBLICO-ALVO:  público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 30 minutos
No ar em 29 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não

a mata É Que mostra nossa Comida
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TEMA: inclusão social
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
No ar a partir de 5 de janeiro
DURAÇÃO: 22 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADOR: Serginho Groisman 
é jornalista. Desde 1990, comanda 
programas de televisão direcionados 
aos jovens. Começou no SBT com 
o Programa Livre, passou pelas TVs 
Gazeta e Cultura e, em 1999, foi 
contratado pela Rede Globo, vindo 
a apresentar programas também no 
Canal Futura.

ação

O programa Ação apresenta experiências de cunho social bem-sucedidas, realizadas por organizações 
não governamentais (ONGs), voluntários e moradores de comunidades. Tais experiências incluem ações 
afirmativas, enfrentamento de preconceitos, iniciativas de inclusão social ou de cunho educativo, 
envolvendo projetos de arte e educação. Em 2012, foram exibidos  41 episódios.
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Sinopses por episódio (26 minutos):

Remando no Sertão – no ar em 30 de maio
No programa de estreia da sétima temporada, o Adrenalina vai até o município de 
Paulo Afonso, na Bahia, conferir uma prova de canoagem com atletas olímpicos, 
paralímpicos e corredores de aventura. Eles superam todos os desafios dessa 
maratona de 55km, no maior cânion navegável do mundo, o do rio São Francisco, 
repleto de belas imagens. 

Acrobacias de Paraglider – no ar em 6 de junho
Imagens fascinantes, acrobacias e manobras radicais nos ares de Osório/RS. A 
equipe do Adrenalina conhece pilotos de acrobacias de paraglider e acompanha um 
curso de segurança de panes em voo. Risco calculado e fortes emoções aguardam 
você neste programa.

Madeirite – no ar em 27 de junho
Madeirite é o nome do festival que homenageia os precursores do surfe no sul 
do Brasil, e a Praia da Guarita, em Torres/RS, foi palco escolhido para o encontro. 
Baterias reunindo surfistas das décadas de 60, 70 e 80, pais e filhos, feminina e 
“sementes”, atletas de ontem e de hoje resgatando e passando para as gerações a 
essência do surfe. 

Os Pioneiros do Surfe – no ar em 4 de julho
O surfe no sul do País começou através das famílias que iam passar os verões em praias 
gaúchas e começaram a desenvolver a prática do esporte, passando de geração em 
geração desde a década de 50. Com imagens em 8mm, super 8 e fotos da décadas de 
50, 60 e 70, é um programa histórico que resgata a história desses “pioneiros do surfe”.

Dos cânions do Sertão Nordestino à 
Patagônia, passando pela “Cidade do 
Fim do Mundo” Ushuaia e Bariloche, 
na Argentina. Diversidade é a palavra 
que define a sétima temporada do 
programa Adrenalina, com atividades 
de inverno e verão, um mundo de 
belas paisagens, imagens, esportes 
e muita aventura. Canoagem no meio 
dos cânions do rio São Francisco; surfe 
feminino no litoral gaúcho; acrobacias 
de paraglider; trekking, canoagem, 
canopy, montanhismo, trilhas 4x4 e 
mergulho na Patagônia argentina; 
rapel e arvorismo na serra gaúcha são 
só alguns dos temas dessa temporada, 
que combina segurança, contato com a 
natureza e muita emoção.

TEMAS: comportamento; esportes
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIRO: TV Unisinos/RS

APRESENTADORES: Ana Karina 
Belegantt é jornalista e atuou como 
repórter e produtora do Telejornal 
Uninews, da TV Unisinos/RS.
Leo Sassen é diretor de TV, diretor 
de fotografia e repórter. Formado 
em Publicidade e Propaganda, com 
pós-graduação em Cinema, atua no 
mercado de TV, cinema e vídeo há 
mais de 15 anos.

adrenalina
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Adrenalina no Fim do Mundo 1 – no ar em 11 de julho
Sobrevoar a região do Ushuaia de helicóptero é uma 
aventura que os snowborders fazem para descer as 
altíssimas montanhas nevadas da Cordilheira dos 
Andes. Caminhar sobre a neve e o gelo até o Glaciar 
Martial e brincar numa corrida de trenó puxado por cães 
numa velocidade de 45km/h são atividades esportivas 
que a equipe do Adrenalina apresenta neste programa 
sobre a Terra do Fogo.

Adrenalina no Fim do Mundo 2 – no ar em 18 de julho
Ushuaia é conhecida como a “terra do fim do mundo” no 
Canal de Beagle, Argentina. O Adrenalina conta a história 
da região e dos primeiros habitantes indígenas, cavalga 
pelas montanhas, bosques e conhece o Parque Nacional 
Tierra del Fuego na divisa com o Chile. Neste local, a 
equipe rema pelas águas do rio Lapataia, que, mesmo no 
outono, já está parcialmente congelado.

Adrenalina no Fim do Mundo 3 – no ar em 25 de julho
Esportes como o esqui de fundo e trilhas off-road 
com carros 4x4 na beira do lago Fagnano fazem deste 
programa sobre o Ushuaia uma verdadeira aula de 
história e desbravamento por uma das regiões mais 
inóspitas do planeta, a Terra do Fogo.

Adrenalina em Bariloche 1 – no ar em 1º de agosto
O Adrenalina conhece Bariloche na Patagônia argentina 
em pleno outono. Lá, a equipe faz um trekking pelo 
refúgio Neumeyer, no Valle del Chalhuaco, até a Laguna 

Verde e observa a vida silvestre e os restos de cinzas 
deixadas pelo vulcão chileno Puyehue. Além de esportes 
aquáticos como velejar e stand up paddle. 

Adrenalina em Bariloche 2 – no ar em 8 de agosto
Ainda em Bariloche, o Adrenalina conhece mountain 
bikers radicais e faz um belíssimo voo de paraglider sob 
o Cerro Catedral. A equipe do programa ainda rema de 
duck no rio Manso, local que guarda diversas belezas 
para os amantes da canoagem e possui diversos níveis 
de dificuldade.

Adrenalina e Convidados na Serra Gaúcha 1 – no ar 
em 15 de agosto
Nos dois últimos episódios da temporada 2012, 
o Adrenalina trouxe ao Rio Grande do Sul os três 
telespectadores vencedores da promoção O que te 
dá a maior adrenalina? para participar das gravações. 
Na primeira parte da aventura, o rafting, o rapel e o 
paraglider foram os esportes escolhidos para despertar 
a maior adrenalina nos fãs do programa.

Adrenalina e Convidados na Serra Gaúcha 2 – no ar 
em 22 de agosto
Neste episódio, o Adrenalina continua na Serra Gaúcha 
com os ganhadores da promoção O que te dá a maior 
adrenalina?. Agora eles estão na cidade de Canela para 
a prática do arvorismo a 18 metros de altura, tirolesas de 
190 metros a 40km/h, além de terminar a aventura com 
um belíssimo passeio de quadriciclo no Alpen Park. 
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FICHA TÉCNICA
Direção e fotografia: Leo Sassen
Câmeras: Luca Silveira e Cristiano Seifert
Edição: Luca Silveira, Cristiano Seifert, Roberto 
Nickhorn e Maurício Brunner
Finalização: Cristiano Seifert
Fotógrado de making of: João Paulo Lucena
Direção de produção: Ana Karina Belegantt
Assistente de produção: Débora Américo
Trilha sonora: Frank Solari e André Gomes
Produção: Clip Produtora

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

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Júlia Comodo
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Anne Germano e  
Camila Campos
Coordenação artística: Marcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais:  
Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

Jornal do Commercio - PE 30/05/12

Revista Galileu Maio 2012
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Nesta temporada, o programa, 
apresentado por Tony Bellotto, aborda 
o vasto repertório romântico brasileiro 
e sua diversidade, reunindo nomes 
consagrados desse universo: Odair 
José, Ângela Rô Rô, José Augusto, 
Guilherme Arantes, Gilliard e Roberta 
Miranda, além de trazer à cena 
expoentes da nova geração, como 
Gaby Amarantos, e explorar o samba 
romântico de Arlindo Cruz.
O programa aproveita para explorar 
o universo da literatura romântica e 
da própria língua portuguesa. Usando 
exemplos de escritores como Casimiro 
de Abreu e Lord Byron, entre outros, 
falamos de folhetim, vocativo, amor 
cortês e por aí afora.
A novidade é que, no fechamento do 
primeiro bloco, internautas interpretam 
sucessos dos convidados em um 
grande karaokê virtual.

TEMAS: leitura, literatura e linguagem; 
música
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em 
geral
ESTREIA: 1999
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

APRESENTADOR: Tony Bellotto é 
compositor e guitarrista da banda de 
rock Os Titãs. O músico, que comanda 
o programa Afinando a Língua desde 
1999, também é autor de romances 
como Bellini e a Esfinge, adaptado 
para o cinema em 2002, Bellini e o 
Demônio e BR-163. 

aFinando a lÍngua

Sinopses por episódio (26 minutos):

Gaby Amarantos – no ar em 17 de setembro
Através da exuberância visual e da força vocal de Gaby Amarantos, o programa passeia 
por temas como hibridismo e antropofagia cultural. No estúdio, Gaby conversa com 
Tony e canta as músicas “Ela tá no ar”, “Ex Mai Love” e “Eira”.

Arlindo Cruz – no ar em 24 de setembro
Através das melodias sofisticadas, e de letras que falam do cotidiano, falamos de 
metáforas cotidianas na língua portuguesa. No estúdio, Arlindo Cruz conversa com 
Tony e cantas as músicas “O meu lugar” e “Quando falo de amor”. 

Ângela Rô Rô – no ar em 1º de outubro
Através do romantismo e da força de Ângela Rô Rô, o programa fala sobre o amor 
exagerado. No estúdio, a cantora conversa com Tony e canta as músicas “Amor, meu 
grande amor”, “Gota de sangue” e “Só nos resta viver”. 

Roberta Miranda – no ar em 8 de outubro
Através das letras e do modo apaixonado com que Roberta Miranda canta o amor, 
falamos do ponto de vista na língua portuguesa. No estúdio, Roberta Miranda 
conversa com Tony e canta as músicas “Vá com Deus”, “São tantas coisas” e “Dói”. 

Jornal do Commercio - PE 30/05/12
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José Augusto – no ar em 15 de outubro
José Augusto fala sobre o universo romântico de suas 
músicas e nos ajuda a entender o que é o romantismo e 
quais são as razões de um sucesso. As músicas “Sábado”, 
“Aguenta coração” e “Evidências” embalam o programa.

Guilherme Arantes – no ar em 22 de outubro
Guilherme Arantes revela o que o inspirou para compor 
músicas cheias de ideologias e reflexões. Na língua 
portuguesa, falamos sobre romantismo e vocativo. 
Músicas: “Êxtase”, “Planeta água” e “Um dia, um adeus”.

Gilliard – no ar em 29 de outubro
Através das músicas de Gilliard, que transbordam um 
romantismo à flor da pele, falamos de amor cortês e 
da função apelativa na linguagem. Músicas: “Aquela 
nuvem”, “Pensamento” e “Segredos”.

Odair José – no ar em 5 de novembro
Através do universo romântico de Odair José, o programa 
aborda os personagens do cotidiano e o gênero folhetim. 
Músicas: “Uma vida só” (Pare de tomar a pílula), “Vou 
tirar você desse lugar” e “Cadê você?”.

Consultoria: Marcelo Beauclair é professor de 
português, formado pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Lecionou na rede estadual e em 
escolas particulares. Fez curso de Especialização em 
Morfossintaxe na Uerj, onde é mestre em Língua 
Portuguesa.

FICHA TÉCNICA
Direção-geral: Rodrigo Montenegro
Direção: Rafael Moreira
Produção executiva: Mara Lobão
Assistente de direção: Diego Dadalt
Consultoria: Marcelo Beauclair
Roteiro: Maria Clara Mattos e Clara Meirelles
Direção de fotografia: Cézar Moraes
Câmeras: Uirá Fornaciari e Rodrigo Rodrigues
Equipe de produção: Ângela Fabri, Mariana Rameck  
e Vanessa Junqueira
Direção de arte: Claudão Nascimento
Produção musical: China
Gravação de som e mixagem: Bend New Mídia, 
Rafaela Prestes e Luiz Fernando Motta
Som direto: Juca Oliveira
Figurino: Dorys Hansen
Maquiagem: Alzira Pereira
Equipe de edição: Camila Martinez e Mário Moreira
Narração: Verônica Villa
Abertura: Rodolpho de Souza e Stanio Soares
Videografismo: Vitor Wanderley
Trilha sonora original: Nervoso e Ricardo Imperatore

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Clarice Saliby
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Anne Germano e  
Juliana Ventura
Coordenação artística: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais:  
Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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aFinando a lÍngua homenageia a músiCa romântiCa 
Brasileira
Publicado originalmente em www.futura.org.br

A nova temporada do Afinando a Língua vai arrasar corações apaixonados! O programa, apresentado pelo músico 
e escritor Tony Bellotto, estreia nesta segunda-feira (17), no Futura, fazendo uma homenagem à música romântica 
brasileira. Como parte das comemorações dos 15 anos do canal, o programa traz novidades no cenário, inspiradas 
no romantismo das canções dos convidados: Odair José, Roberta Miranda, Arlindo Cruz, José Augusto, Guilherme 
Arantes, Gilliard, Angela Ro Ro, e a estrela paraense Gaby Amarantos.

No episódio de estreia, a rainha do tecnobrega conversa com Tony Bellotto sobre a infância em Jurunas, um dos 
bairros mais populosos de Belém, e as suas diversas referências musicais. “A minha formação musical se deve muito 
ao local onde eu nasci e a minha família. Eu ouvia tudo o que tinha de mais popular, muita música brasileira, mas 
escutava também jazz, como Ella Fitzgerald e Billie Holiday”, conta a paraense.

A cantora e compositora ganhou projeção nacional por suas letras criativas e apresentações irreverentes. Além 
de cantar alguns sucessos, como “Ex-mai love”, para a plateia do Afinando a Língua, Gaby revela, ao longo da 
entrevista, a origem do gênero musical tecnobrega: “Uma mistura de letras ‘bregas’ com batida eletrônica”.

O público ainda confere, no ar, o resultado da campanha Românticos Anônimos, que movimentou a web com 
vídeos dos internautas. Muita gente participou, interpretando os sucessos dos convidados desta temporada, e foi 
difícil escolher os vídeos para exibição. Se você participou da campanha, fique ligado no programa e veja se sua 
cantoria foi parar na TV!

O Globo 16/09/12
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TEMAS: agricultura; ecologia e 
ecossistemas; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 24 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: Amazon Sat

amazônia rural

O programa Amazônia Rural aborda os mais diferentes temas relacionados ao desenvolvimento 
agrícola da região. Técnicas de plantio, novidades e curiosidades na criação de animais, a realidade do 
homem do campo e as alternativas de produção na região. 40 programas foram exibidos na grade de 
2012.
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Jovens programadores de software 
ao redor do mundo estão criando 
aplicativos para a telefonia móvel 
que buscam, além do lucro, ajudar 
pessoas de baixa renda. Muitos 
deles acreditam que as tecnologias 
de comunicação podem promover 
mudanças sociais. Essa série convidou 
cinco desses jovens a se envolverem 
com a população marginalizada a 
fim de descobrir o que ela quer e do 
que precisa, e, a partir daí, criar um 
aplicativo para um mundo melhor e 
mais sustentável. 

TEMAS: ciência e tecnologia; 
juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em 
geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

LICENCIAMENTO: não liberado

aPliCativos Para a vida

Sinopses por episódio (26 minutos):

Reino Unido / África do Sul – Mundo de Aplicativos – no ar em 16 de julho
Jovens fazem milhões com aplicativos de celulares – mas muitos querem apenas 
ajudar. Essa série viajou o mundo para encontrar as pessoas por trás de aplicativos 
que buscam otimizar tarefas cotidianas, e desafiou os designers de software a 
construir seu próprio aplicativo para a vida.
Reino Unido – Câmera/diretor: Alex Gabbay
África do Sul – Produção: Rishile Boseli Communications / Diretor: Paul Zisiwe

Quênia – Safari do Silício – no ar em 17 de julho
Nos cybercafés de Nairóbi você pode estar em qualquer cidade do mundo e muito 
distante das imagens tradicionais do Quênia e da realidade de fazendeiros com 
poucos recursos, como William. Será que Muniu poderá desenvolver um aplicativo 
que auxilie William e outros como ele a melhorar de vida?
Produção: OnScreen Productions
Diretor: Toni Kamau

Índia – Colheita Móvel – no ar em 18 de julho
Em Nova Délhi, Sachin consegue impedir que hackers invadam computadores, mas 
agora o desafio é ainda maior. A Índia está em choque com uma onda de suicídios de 
fazendeiros, e o objetivo do jovem é desenvolver um aplicativo que possa ajudá-los.
Produção: 24 Frames
Diretor: Arjun Pandey

Brasil – Horta Comunitária – no ar em 19 de julho
Pedro mora no Brasil e nunca havia estado numa favela antes. Enquanto investiga 
como pode ajudar uma das comunidades mais famosas do Rio, o jovem descobre 
um mundo secreto de fazendas e jardins urbanos... Exatamente o que precisava para 
desenvolver seu aplicativo para a vida.
Produtor: Canal Futura / TVa2 Produções
Diretor: Rodrigo Mac Niven

Namíbia – Uma Vez Nômade... – no ar em 20 de julho
Você não pode ser mais isolado do que os nômades Himba, da Namíbia. Eles usam algumas 
roupas, joias... e celulares! O designer Dalton está determinado a ajudar as esposas 
analfabetas desse povo a se comunicarem através de mensagens com seus maridos.
Produção: Optimedia Production
Diretor: Abius Akwaake
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FICHA TÉCNICA
Coprodução coordenada pela Television for the 
Environment (TVE)
Diretoras de produção: Sheila Menon e Davina 
Rodrigues
Editora off-line: Sotira Kyriacou
Editor on-line: Ken Pugh
Produtores executivos: Jenny Richards e Nick Rance
Editor da série: Steve Bradshaw
Agradecimentos: The European Union; Canal Futura; 
Fundação Roberto Marinho; Firjan; CDKN; Ifad; The 
World Bank; UNFPA; Com +; Connect4Climate

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz S te in
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman

Tela Viva Julho 2012
O Globo 16/07/2012
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O Brasil, apesar de não estar em 
guerra e não declarar conflitos civis, 
está entre os países onde mais se 
mata e se morre por armas de fogo, 
sendo campeão mundial em números 
absolutos de mortes por este objeto. 
Essa foi a surpreendente conclusão 
colocada pela Organização Mundial 
de Saúde em seu último estudo sobre 
o tema, o que, de fato, faz pensar 
sobre o impacto dessas armas na 
saúde e nos direitos humanos do 
brasileiro e levanta uma questão 
fundamental: a violência armada deve 
ser encarada como um fato inevitável 
dos tempos modernos ou como um 
fenômeno passível de prevenção 
e controle, sendo encarado pela 
ótica da saúde pública e que precisa 
ser compreendido em toda a sua 
extensão?
A partir de quatro personagens 
centrais e da relação que eles têm 
com as armas de fogo, o documentário 
Armados discute o papel que essas 
armas têm na sociedade brasileira e 
o protagonismo delas no quadro de 
violência dos grandes centros urbanos.
O documentário também traz 
depoimentos de representantes 
dos vários setores que compõem 
essa realidade, desde o produtor de 
armamento, do policial e do civil que 
compra e porta arma, até vítimas da 
violência armada. O objetivo é levar 
conhecimento e informação, colaborar 
para um melhor entendimento da 
questão e possibilitar um debate mais 
rico e honesto, longe de radicalismos 
fundamentados, principalmente, no 
medo.
O documentário, vencedor do II 
Pitching para Documentários do Canal 
Futura – Doc Futura, foi exibido dentro 
da faixa Mundo.doc.

armados 

TEMAS: cidadania e democracia; direitos humanos; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar em 19 de abril
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: liberado
PRÊMIO: vencedor do Promax, pela abertura em animação.

FICHA TÉCNICA
Direção e roteiro: Rodrigo Mac Niven
Assistente de direção: Paula Xexéo 
Produção executiva: Mariana Genescá
Direção de fotografia: Dante Belutti
Consultoria: Antonio Rangel e Orlando Zaccone
Equipe de produção e pesquisa: Carlos Alves, 
Jacqueline Melo e Paula Xexéo
Edição: Gabriela Passos
Videografismos: Gustavo Amarante e 
Gether Nogueira
Trilha sonora original: Marcelo Yuka
Câmeras de externa /estúdio: Dante Belutti, 
Martin Sciarretta e Marcio Grua
Som: Carlos Eduardo Dorand, Gianluigi Ciminelli, 
Paulo Anomal e Rafael Capuzzo
Músicas: “Armas sob controle” – Marcelo Yuka

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Julia Comodo
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analistas de conteúdo: Ana Chaves e Priscila Beleli 
Produtoras assistentes: Anne Germano e 
Camila Campos
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: 
Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo 
e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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doCumentário armados aBorda o imPaCto da 
violênCia armada no Brasil
 Publicado originalmente em www.futura.org.br

Do mesmo diretor de “Cortina de Fumaça” (2010), o 
documentário Armados estreia dia 19 de abril (quinta-
feira), às 21h, na programação do Canal Futura. A 
exibição marca o lançamento da nova temporada da 
faixa Mundo.doc.

Vencedora do 2º Doc Futura, pitching promovido em 
2011 pelo Canal Futura, a obra traz à tona a polêmica 
questão do desarmamento civil – a partir de entrevistas 
com representantes de diferentes segmentos sociais: 
policiais, especialistas e parentes de vítimas do 
tiroteio na escola municipal Tasso da Silveira, em 
Realengo – e revela dados impressionantes sobre o 
universo das armas.

Das 16 milhões de armas de fogo que circulam no Brasil, 
90% estão nas mãos da sociedade. Quase metade desse 
armamento, cerca de 7,6 milhões, não está registrada. 
A ilegalidade impede o rastreamento das armas e 
contribui para o baixo índice de resolução de crimes no 
país: menos de 5%. Praticamente todos os cartuchos 
ilegais apreendidos em território nacional, 95%, são 
de origem brasileira. A indústria e o comércio de armas 
e munições no país registram faturamento de quase 1 
bilhão de reais por ano.

Entre os personagens do documentário estão o músico 
e ativista social Marcelo Yuka (que também assina 
a trilha sonora original do filme), o coordenador do 
Programa de Controle de Armas de Fogo do movimento 
Viva Rio e sociólogo, Antonio Rangel, o delegado da 
Polícia Civil Orlando Zaccone, o cientista político Luiz 
Eduardo Soares, o deputado estadual Marcelo Freixo, a 
presidente da Associação Anjos de Realengo, Adriana 
Machado, e o diretor da CBC – Companhia Brasileira de 

Cartuchos (maior complexo industrial de fabricação de 
munições do Hemisfério Sul), Salesio Nuhs, entre outros.

Ao apresentar diferentes opiniões, a narrativa costurada 
pelo cineasta promove reflexões sobre o papel das 
armas e o impacto da violência armada na população 
brasileira. Para o diretor da Associação Brasileira de 
Profissionais de Segurança, Vinicius Cavalcante, a 
comercialização de armas permite que os indivíduos 
exerçam o direito à autoproteção.  “A posse de armas de 
fogo é garantida pela constituição brasileira”, lembra. 
Em oposição, a titular da Delegacia de Repressão a 
Armas e Explosivos (Drae), Barbara Bueno, defende o 
desarmamento voluntário e pondera: “A arma não é para 
defesa, ela serve para atacar”. A Divisão de Fiscalização 
de Armas e Explosivos (Dfae) possui, atualmente, cerca 
de 150 mil armas apreendidas pela Polícia Civil.

Pai de uma das doze vítimas do tiroteio na EM Tasso 
da Silveira, ocorrido em abril de 2011, Raymundo 
Nazareth salienta a falta de controle sobre as armas 
em circulação. “O revólver usado para matar nossos 
filhos foi roubado há 18 anos. As armas se perdem e 
ninguém acha. Elas servem para matar e não para 
defender”, enfatiza. Atingido por nove tiros durante uma 
tentativa de assalto em 2000, Marcelo Yuka levanta uma 
importante questão: é possível usar armas de fogo de 
forma segura na sociedade?

O filme trata de temas como a reforma das polícias, 
a consolidação de dados sobre segurança pública 
visando à melhoria das políticas em desenvolvimento, 
a proibição da venda de armas de fogo aos cidadãos 
e, principalmente, a cultura da violência na sociedade 
contemporânea.

O Dia 07/04/12

31



As Aventuras de Henry são escritas 
por especialistas em animação, 
fantasia, comédia e programas para 
a família e infantojuvenis. A série é 
sobre um menino de 8 anos de idade 
que ganha superpoderes toda vez 
que come o purê de cenouras que 
sua mãe faz. Ele pode viajar a Plutão, 
atravessar a Terra num túnel ou 
adotar um dinossauro de estimação. 
Neste rico, criativo e bem produzido 
programa, a curiosidade de Henry 
frequentemente o conduz a aventuras 
inimagináveis. E, assim como os 
amigos de Henry, você e sua família 
também estão convidados a embarcar 
nesta jornada de fantasia ao redor do 
mundo!

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 2 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

as aventuras de henrY

Sinopses por episódio (26 minutos):

Meu Dinossauro / Os Piratas – no ar em 6 de julho
Henry achou que sua vida melhoraria com um dinossauro de estimação, mas, quando 
finalmente conseguiu o que queria, deparou-se com uma grande responsabilidade. 
/ Henry e Begônia estão cansados de seguir tantas normas e decidem integrar a 
tripulação de um navio pirata, onde a regra é ser contra as regras. 

Meus Dentes de Coelho / Habitante da Caverna – no ar em 13 de julho
Depois de perder os dois dentes da frente em um concurso, Henry deseja ficar invisível 
e viaja até a terra da Fada do Dente. / Ao fazer um trabalho sobre os tempos de pré-
história, Henry consegue obter informações diretamente da fonte – o louco e amável 
glutão das cavernas!

Problema Triplicado / Túnel até a China – no ar em 20 de julho
Reclamando que a vida é apenas trabalho, trabalho e trabalho sem nenhuma diversão, 
henry tem uma grande surpresa ao entrar em seu quarto e encontrar mais três henrys 
sentados sobre sua cama! / Henry decide visitar a China em busca de civilizações 
perdidas, e acaba sendo capturado por uma tribo de eremitas. 

Tem Alguém Aí? / Segredos – no ar em 27 de julho
Em uma viagem a Plutão, Henry aprende a admirar sua cadela Margaret, uma 
verdadeira heroína naquele planeta. / Henry ganha repentinamente a habilidade de 
ler mentes e sai tagarelando sobre cada segredo que descobre.

Meu Gorila É Maior / Mau Tempo – no ar em 3 de agosto
Decidido a exibir-se numa aula do colégio, Henry evoca uma gorila real e atrevida. 
/ Begônia está decidida a limpar o parque, mas seus planos estão sendo arruinados 
pelo mau tempo. Henry tenta ajudar, mas acaba piorando as coisas ao quebrar a 
máquina do clima na Fábrica do Tempo.

Overdose de Açúcar / A Sorte – no ar em 10 de agosto
Quando Darwin se recusa a dividir seu sorvete com as outras crianças, Henry cria 
uma fonte mágica de açúcar que todos podem usar, exceto Darwin. / Quando Henry 
finalmente tem seu desejo atendido, o de ter a sorte ao seu lado, o equilíbrio entre a 
sorte e o destino de seus amigos começa a ser afetado.

Henry, o Magnífico / A Competição – no ar em 17 de agosto
Preparando-se para se tornar o próximo grande mágico, Henry começa a ter problemas 
quando Darwin rouba seu livro de feitiços para pregar peças nos outros. / Henry 
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deseja a vitória na competição de salto em altura, mas 
o Deus da Vitória aparece e sua estratégia de “vencer a 
qualquer preço” coloca Henry frente a um dilema.

Viagem no Tempo / O Dia de Dóris – no ar em 24 de 
agosto
Ao passar vergonha na frente da classe, Henry utiliza 
um relógio de pulso para voltar no tempo e mudar as 
coisas, mas com consequências catastróficas. / Henry e 
Begônia tentam descobrir por que Dóris fugiu de casa e 
se recusa a falar sobre seu passado.

Amor no Ar / Quem Tem Medo de Escuro? – no ar 
em 31 de agosto
Acidentalmente, Henry faz com que Darwin e Begônia se 
apaixonem, e agora precisa achar uma forma de reverter 
o feitiço. / Henry deseja uma “supervisão noturna” 
para descobrir que tipos de criatura se escondem nas 
sombras da noite. 

Filho do Meio / Falação – no ar em 7 de setembro
Cansado de ser ignorado por sua família, Henry conhece 
uma representante da família das cegonhas que lhe 
mostra como seria sua cidade no caso de ele nunca ter 
morado lá. / Para escapar de um castigo, Henry deseja 
que todos acreditem nas coisas que ele diz. A cidade 
logo entra em pânico quando ele espalha o rumor de que 
o Pé Grande está à solta. 

Cenouras ao Ataque / O Preço da Fama – no ar em 
14 de setembro
Henry está tentando ganhar a corrida de kart, mas logo 
descobre que a receita especial de sua mãe não funciona 
mais. / Henry deseja ser um ator famoso, mas percebe 
que a vida pública não é tão fácil quanto parece. 

Concurso de Fantasias / O Resfriado de Dóris – no 
ar em 21 de setembro
Para ganhar o concurso de fantasias de Halloween, 
Henry deseja a melhor fantasia de todos os tempos. 
Mas, ao se transformar em um lobisomem de verdade, 
ele precisa descobrir um jeito de voltar rapidamente ao 
normal. / Henry, Begônia e Margaret viram miniaturas 

para entrar no corpo de Dóris e ajudá-la a combater os 
germes da gripe. 

Radiografia do Natal / Darwin por um Dia – no ar em 
28 de setembro
Ansioso para saber o que vai ganhar de Natal, Henry 
deseja ter visão de raios X para ver através dos papéis 
de presente. Ele acaba aprendendo importantes lições 
e é presenteado com a chance de salvar o Natal de 
todos. / Henry precisa escrever uma biografia para 
o colégio e deseja ser Darwin por um dia a fim de 
conhecê-lo melhor. 

Henry, o Super-Herói / Caça ao Tesouro – no ar em 
5 de outubro
Após desejar ter superpoderes, Henry aprende o 
verdadeiro significado de ser um herói. / Henry aprende 
o valor da cooperação quando se junta relutantemente a 
Darwin em uma caça ao tesouro. 

Os Novos Sapatos de Henry / O Ímã – no ar em 12 
de outubro
Henry realiza seu desejo de ser um superatleta, mas 
logo percebe que ninguém quer mais brincar com ele. / 
Henry se transforma em um ímã humano após desejar se 
tornar um caçador de tesouros. 

O Comilão / Concurso de Jardinagem – no ar em 19 
de outubro
Após desejar vencer o concurso de comer torta, Henry 
se complica por não conseguir controlar seu apetite. / 
Henry e Darwin estão determinados a ganhar o concurso 
anual de jardinagem do colégio. Ao comer o purê de 
cenouras, Henry pede por uma poção que finalmente 
faça seu feijãozinho brotar. 

Henry Bom de Baseball / O Cavaleiro Valente – no 
ar em 26 de outubro
Quando seu bastão mágico quebra pouco antes do 
grande campeonato de baseball, Henry aprende os 
méritos de trabalhar duro. / Henry tem uma valiosa 
lição sobre o verdadeiro significado de bravura após sua 
armadura protetora de cavaleiro enferrujar. 
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Henry e Henrietta / O Príncipe Encantado – no ar em 
2 de novembro
Ao ver Begônia passando mais tempo com uma pessoa, 
Henry deseja uma nova melhor amiga. / Após ter pânico 
de palco pouco antes de apresentar o espetáculo “A 
Bela Adormecida”, Henry deseja ser o melhor príncipe 
encantado que já existiu. 

Feliz Aniversário, Henry / Henry, o Escritor – no ar 
em 9 de novembro
Henry deseja que todo dia seja seu aniversário, mas logo 
a comemoração deixa de ser tão especial. / Ao pedir 
para ser o melhor escritor de todos os tempos, Henry é 
presenteado com uma máquina de escrever que possui 
personalidade própria. 

Aventura em Miniatura / O Grande Chef – no ar em 
16 de novembro
Ao deixar cair o anel de sua mãe dentro da pia da 
cozinha, Henry deseja ser pequeno o suficiente para 
passar pelo ralo. / Henry deseja ser um grande chef para 
impressionar seus amigos e sua família. 

Henry Invisível / Animais Falantes – no ar em 23 de 
novembro
Henry deseja nunca mais ser encontrado depois de 
acidentalmente jogar lama nas melhores roupas de Darwin. 
/ Henry busca uma maneira de se comunicar com Margaret 
quando ela não parece estar muito entusiasmada com o 
concurso de talentos de animais de estimação. 

A Grande Bola de Chiclete / O Monstro Marinho – 
no ar em 30 de novembro
Henry estabelece um novo recorde ao fazer a maior bola 
de chiclete do mundo. / Desejando superar Darwin na 
pescaria, Henry entra em apuros ao pescar o monstro 
marinho da cidade. 

O Reinado de Henry / Henry, o Mago – no ar em 7 
de dezembro
Quando Henry não consegue convencer seus amigos a 
fazerem o que ele quer, seu desejo o transforma no rei 
da cidade. / Henry deseja se transformar no mago real, o 
que acaba chateando o mago da cidade. 

Kung Fu Henry / Henry, o Caubói – no ar em 14 de 
dezembro
Henry deseja ser um expert em kung fu para impedir que 
um samurai conquiste a cidade. / Henry deseja ser um 
caubói de bicicleta para poder reunir algumas bicicletas 
desaparecidas. 

Pai por um Dia / Cortando o Cabelo – no ar em 21 de 
dezembro
Henry deseja ser seu pai por um dia para aumentar as 
chances de vitória na grande corrida de kart. / Henry 
pede para que seu cabelo cresça depressa depois do 
péssimo corte que Darwin lhe deu.

Dia com Neve / Os Presentes de Natal de Henry – 
no ar em 28 de dezembro
Henry se atrasa para iniciar seu projeto de ciência, e 
deseja um dia de nevasca para ganhar tempo. / Henry 
gasta seu último centavo comprando um taco de hóquei, 
e agora precisa arrumar um jeito de comprar presentes 
de Natal para todos de sua lista.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Dave Thomas (primeira temporada) e Todd 
Peterson (segunda temporada)
Produção: Cuppa Coffee Studio e Alliance Atlantis 
Communications
Distribuição: Echo Bridge Entertainment

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman
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Trazendo sempre enigmas diferentes 
a serem solucionados, a série As 
Aventuras de Tintin mistura fantasia, 
ficção científica, espionagem, 
mistérios e humor. O jovem repórter 
belga Tintin, junto de seu fiel cão 
de estimação Milu, é capaz de fazer 
o telespectador viajar: ele vai do 
Tibete para a Lua ou do Egito para 
as profundezas do mar, combatendo 
vilões e perseguindo a verdade e a 
justiça.

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS:
2000 Sept d’Or Award: Best Children’s 
Program
2000 Gemini Award: Best Animated 
Series

as aventuras de tintin

Sinopses por episódio (26 minutos):

O Caranguejo das Tenazes de Ouro – parte 1 – no ar em 20 de janeiro
Uma etiqueta misteriosa de uma lata de atum vazia leva Tintin e Milu a um perigoso 
encontro com uma sanguinária gangue de traficantes.

O Caranguejo das Tenazes de Ouro – parte 2 – no ar em 23 de janeiro
Com a ajuda dos detetives da Thompson e Thompson, Tintin, Milu e o Capitão Haddock 
tentam desmascarar uma quadrilha internacional de traficantes.

O Segredo do Unicórnio – parte 1 – no ar em 24 de janeiro
A réplica de um barco veleiro, uma inofensiva peça de antiquário, guarda segredos 
que podem levar Tintin e Milu a um tesouro milenar.

O Segredo do Unicórnio – parte 2 – no ar em 25 de janeiro
Um colecionador inescrupuloso faz de tudo para impedir que Tintin, Milu e o Capitão 
Haddock consigam três partes do mapa que os ajudarão a encontrar um tesouro milenar.

O Tesouro de Rackham, o Terrível – no ar em 26 de janeiro
Com a ajuda do excêntrico professor Calculus, Tintin, Milu e o Capitão Haddock 
embarcam em uma aventura para encontrar o tesouro naufragado do lendário pirata, 
Capitão Red Rackham.

Os Charutos do Faraó – parte 1 – no ar em 27 de janeiro
Após prometer ajudar um complicado arqueólogo a localizar a tumba de um antigo 
Faraó, Tintin e Milu fazem uma perigosa descoberta.

Os Charutos do Faraó – parte 2 – no ar em 30 de janeiro
Tintin e Milu perseguem uma sociedade secreta de traficantes desesperados, do Egito 
à Índia. 

O Lótus Azul – parte 1 – no ar em 31 de janeiro
Tintin e Milu viajam até Hong Kong e juntam forças com uma sociedade dedicada a 
acabar com o tráfico. 

O Lótus Azul – parte 2 – no ar em 1º de fevereiro 
Tintin e Milu ficam frente a frente com os chefes da quadrilha internacional de tráfico 
para um confronto final.

35



A Ilha Negra – parte 1 – no ar em 2 de fevereiro
Tintin e Milu se veem no lugar errado, na hora errada, e 
descobrem uma quadrilha de falsificadores de dinheiro.

A Ilha Negra – parte 2 – no ar em 3 de fevereiro
Tintin e Milu viajam até uma misteriosa ilha perto da 
Escócia, onde eles suspeitam que esteja a base de uma 
rede de falsificação de dinheiro. 

O Caso Girassol – parte 1 – no ar em 6 de fevereiro
Acontecimentos estranhos no Hotel Marlin Spike e o 
sequestro do professor Calculus levam Tintin, Milu e o 
Capitão Haddock a uma perigosa missão de resgate.

O Caso Girassol – parte 2 – no ar em 7 de fevereiro
Tintin, Milu e o Capitão Haddock tentam salvar seu ex-
cêntrico amigo, professor Calculus, das mãos de seques-
tradores bordurianos.

A Estrela Misteriosa – no ar em 8 de fevereiro
Quando um grande meteoro cai no mar Ártico, Tintin, 
Milu, Capitão Haddock e uma equipe de cientistas par-
tem numa perigosa missão para encontrá-lo.

O Ídolo Roubado – parte 1 – no ar em 9 de fevereiro
Tintin e Milu buscam uma estátua desaparecida e descobrem 
que criminosos também a procuram desesperadamente. 

O Ídolo Roubado – parte 2 – no ar em 10 de fevereiro
A busca pela estátua perdida envolve Tintin e Milu numa 
revolução e os levam a uma perigosa missão na selva à 
procura de respostas.

O Centro de Ottokar – parte 1 – no ar em 13 de fevereiro
A solidariedade de Tintin e Milu com um pesquisador 
meio excêntrico os leva ao instável reino de Syldavia.

O Centro de Ottokar – parte 2 – no ar em 14 de fevereiro
Tintin e Milu precisam encontrar o cetro perdido do rei 
Ottokar, antes que o verdadeiro rei seja deposto por am-
biciosas forças do mal.

Tintin no Tibete – parte 1 – no ar em 15 de fevereiro 
Quando o avião de um amigo cai nas montanhas do Ti-
bete, Tintin se recusa a acreditar que ele esteja morto e 
inicia uma arriscada jornada para encontrá-lo.

Tintin no Tibete – parte 2 – no ar em 16 de fevereiro 
Enquanto procura seu amigo desaparecido nas traiçoei-
ras montanhas do Tibete, Tintin encontra o lendário Yeti, 
o abominável homem das neves.

Tintin e os Tímpanos – parte 1 – no ar em 17 de fe-
vereiro 
Tintin se vê envolvido no sequestro de um atrapalhado 
milionário e descobre que um antigo adversário é quem 
está por trás do atentado.

Tintin e os Tímpanos – parte 2 – no ar em 20 de fe-
vereiro 
Enquanto tenta salvar um atrapalhado milionário se-
questrado, Tintin recebe uma ajuda inesperada. 

Tintin no País do Ouro Negro – parte 1 – no ar em 21 
de fevereiro 
Disfarçado, Tintin vai ao Oriente Médio para solucionar 
uma misteriosa crise de petróleo e sem querer se vê en-
volvido num golpe de Estado.

Tintin no País do Ouro Negro – parte 2 – no ar em 22 
de fevereiro 
Enquanto tenta solucionar uma misteriosa crise de pe-
tróleo, Tintin descobre um plano diabólico para iniciar 
uma guerra mundial.

Voo 714 para Sidney – parte 1 – no ar em 23 de fevereiro 
Tintin cai numa perigosa armadilha quando três de seus 
amigos são falsamente presos na América do Sul.

Voo 714 para Sidney – parte 2 – no ar em 24 de fe-
vereiro 
Tintin se vê envolvido num golpe de Estado na América 
do Sul ao tentar salvar seus amigos. 

Perdidos no Mar – parte 1 – no ar em 27 de fevereiro 
Tintin e o Capitão Haddock viajam a Khemed para salvar 
Emir, que teve seu governo deposto por perigosos con-
trabandistas.

Perdidos no Mar – parte 2 – no ar em 28 de fevereiro 
Tintin e o Capitão Haddock tentam impedir uma terrí-
vel rede de contrabando de refugiados e acabam pegos 
numa armadilha com outros prisioneiros em alto-mar.
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As Sete Bolas de Cristal – parte 1 – no ar em 29 de 
fevereiro 
Tintin investiga uma doença misteriosa que coincidente-
mente se abate sobre sete membros da equipe de expe-
dição para a América Latina.

As Sete Bolas de Cristal – parte 2 – no ar em 1º de 
março 
Tintin e o Capitão Haddock descobrem que o professor 
Calculus foi raptado. 

O Templo do Sol – parte 1 – no ar em 2 de março 
Tintin e o Capitão Haddock viajam para o Peru à procura 
do professor Calculus. Eles atravessam as areias escal-
dantes do deserto perseguindo os sequestradores.

O Templo do Sol – parte 2 – no ar em 5 de março 
À procura dos prisioneiros e do professor Calculus, Tintin 
e o Capitão Haddock vão ao “Templo do Sol”. Para che-
gar ao destino, eles precisam vencer muitos obstáculos.

As Joias de Castafiore – parte 1 – no ar em 6 de março 
Quando o Capitão Haddock se machuca, ele recebe a 
visita surpresa de Bianca Castafiore, que está aflita por 
suas famosas joias.

As Joias de Castafiore – parte 2 – no ar em 7 de março 
Quando as famosas joias de Bianca Castafiore desapa-
recem, Tintin secretamente investiga a situação.

Rumo à Lua – parte 1 – no ar em 8 de março 
Após receber um telegrama do professor Calculus, Tintin 
e o Capitão Haddock viajam para encontrá-lo na base 
atômica de Syldavia. Eles logo descobrem que os docu-
mentos secretos da nave espacial foram roubados.

Rumo à Lua – parte 2 – no ar em 9 de março 
Tintin e o Capitão Haddock são convidados a fazer parte 
da expedição para a Lua. Enquanto eles ajudam o pro-
fessor Calculus a se preparar para a decolagem, Tintin 
insiste em desmascarar um espião infiltrado.

Explorando a Lua – parte 1 – no ar em 12 de março 
Tintin, Capitão Haddock, professor Calculus e Wolff de-
colam para a Lua. Eles logo descobrem que, de alguma 
maneira, os Thompsons foram parar na nave. 

Explorando a Lua – parte 2 – no ar em 13 de março 
Enquanto Tintin, Capitão Haddock, Calculus, os Thompsons 
e Wolff exploram as maravilhas da Lua, eles descobrem 
que há outra pessoa a bordo que ameaça abandoná-los 
por lá. 

Tintin na América – no ar em 14 de março 
Tintin viaja para Chicago para fazer uma reportagem 
sobre gângsteres e se encontra frente a frente com o 
perigoso mundo do crime.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Stéphane Bernasconi
Produção: Robert Réa
Distribuição: Nelvana Enterprises Inc. 

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
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Estagiária: Anaiz Falcão
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A série Brasil 500 Anos narra alguns 
dos principais acontecimentos 
históricos nacionais em quatro 
momentos.
Brasil 500 Anos: um Novo Mundo 
na TV: série, encenada por bonecos, 
que relata a aventura das grandes 
navegações nos séculos XV e XVI. A 
chegada dos portugueses ao Brasil, 
em 1500, as primeiras peripécias do 
processo de colonização, assim como 
ideias, costumes, fatos políticos e 
econômicos do período.
Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na 
TV: série de oito programas em que 
bonecos animados contam uma versão 
sobre alguns dos principais aspectos 
da história da colonização do Brasil, 
como a adaptação dos colonos à 
terra, o ciclo da cana-de-açúcar e a 
comercialização de escravos.
Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV: 
nesta série de oito programas, bonecos 
contam como se sucederam alguns 
dos principais fatos históricos do Brasil 
durante o século XIX. As conjunturas 
e transições do País, desde a chegada 
da corte portuguesa ao Brasil até a 
Proclamação da República.
Brasil 500 Anos: o Brasil-República 
na TV: na série, bonecos animados 
explicam acontecimentos políticos 
importantes para a formação do Brasil 
contemporâneo.

TEMAS: história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO:  TV  Esco la

Brasil 500 anos

Sinopses por episódio (entre 10 e 20 minutos):

Brasil 500 Anos: um Mundo Novo na TV – Dois Mundos Desconhecidos – no 
ar em 7 de novembro
O episódio aborda a chegada dos europeus à América e seu contato com povos 
africanos e indígenas, a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, a saída de Colombo 
para as Índias, o Tratado de Tordesilhas e a navegação de Vasco da Gama. Além disso, 
fala sobre a preparação dos navegantes e os mitos que os lusitanos acreditavam 
existir em alto-mar. 

Brasil 500 Anos: um Mundo Novo na TV – Caminhos da Riqueza – no ar em 9 
de novembro
Destaca a expansão marítima europeia no século XV, em especial a história da 
viagem portuguesa comandada por Vasco da Gama em busca de um novo caminho 
para as Índias. O programa faz referência à tecnologia existente na época para a 
construção das embarcações e mostra os desafios vividos pela expedição em cada 
um dos lugares por onde passou. 

Brasil 500 Anos: um Mundo Novo na TV – Encontro no Além-mar – no ar em 
14 de novembro
Relata a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Com base na carta escrita 
por Pero Vaz de Caminha sobre os dez dias que a expedição permaneceu no Brasil, 
entre 22 de abril e 1º de maio de 1500, o vídeo destaca o encontro entre indígenas 
e europeus, marcado pelo estranhamento, pela dificuldade de comunicação e pela 
curiosidade mútua acerca da cultura do outro. 

Brasil 500 Anos: um Mundo Novo na TV – Terra Cheia de Graça – no ar em 16 
de novembro
Dando prosseguimento ao relato da chegada dos portugueses ao Brasil, o episódio 
mostra o primeiro encontro com os índios, a celebração da primeira missa no Brasil e 
a volta dos portugueses a Portugal. 

Brasil 500 Anos: um Mundo Novo na TV – A Cor do Pau-Brasil – no ar em 21 
de novembro
Este episódio utiliza o teatro de bonecos para falar sobre o descobrimento do Brasil. 
Além de descrever as relações entre a colônia e a metrópole, ressalta o papel do índio 
na economia e nas atividades extrativistas voltadas à exportação do pau-brasil. 
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Brasil 500 Anos: um Mundo Novo na TV – Dores de 
Colônia – no ar em 23 de novembro
Este episódio fala dos primeiros anos da colonização 
portuguesa (1531-1549) no Brasil e seus principais 
acontecimentos: divisão do litoral em capitanias 
hereditárias, imposição da cultura europeia sobre a 
indígena e o início do tráfico negreiro.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – Gente 
Colonial – no ar em 28 de novembro
Este episódio mostra de que modo os colonos se 
adaptaram às condições da nova terra e como ocorreu 
o processo de miscigenação. A chegada dos jesuítas ao 
Brasil e seu esforço para a catequização dos índios, que 
buscava, entre outros objetivos, o respeito à monogamia.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – Cana de 
Mel, Preço de Fel – no ar em 30 de novembro
A monocultura da cana-de-açúcar se estabeleceu em 
Pernambuco, e o transporte, deficiente, dependia de 
animais. Este programa também mostra a importância 
do trabalho escravo na produção da cana e a 
comercialização das especiarias.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – Na 
Companhia dos Holandeses – no ar em 5 de dezembro
Neste episódio, relembre por que os holandeses foram 
proibidos de comercializar a cana-de-açúcar e como o 
comércio ilegal dessa planta foi intensificado.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – Dos 
Grilhões ao Quilombo – no ar em 7 de dezembro
O programa aborda a comercialização de escravos entre 
a África e Portugal, a incorporação pelos brancos dos 
costumes dos negros africanos e o papel dos quilombos.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – A 
Conquista da Terra da Gente – no ar em 12 de 
dezembro 
O episódio contextualiza o processo de colonização 
que exterminou culturas muito antigas e adaptadas 
às condições brasileiras. Nessa época, na Europa, a 

Igreja Católica começa a perder terreno para a Reforma 
protestante e, por isso, cria a Companhia de Jesus.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – Entre a Fé 
e a Espada – no ar em 14 de dezembro
O programa conta como os colonos usavam a mão de 
obra indígena no início da colonização e negociavam 
com os padres jesuítas para conseguir o trabalho dos 
índios das Missões. Os índios, que não resistiam às 
doenças trazidas pelo colonizador, acabavam morrendo.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – Fausto e a 
Pobreza das Minas – no ar em 19 de dezembro
Neste episódio acompanhamos o início do ciclo do ouro, 
a cobrança de impostos feita pelos portugueses sobre o 
garimpo e a Guerra dos Emboabas.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Colônia na TV – Os 
Segredos da Inconfidência – no ar em 21 de dezembro
Este programa mostra a influência do Marquês de Pombal 
na vida política e econômica de Portugal e do Brasil.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – A Corte 
Desembarca na Colônia – no ar em 26 de dezembro
A situação da Europa no século XIX teve forte influência 
sobre a relação de Portugal com o Brasil, sua colônia. O 
que levou a Corte portuguesa a embarcar rumo ao Brasil? 
Com sua chegada, ocorreram mudanças socioeconômicas 
que transformaram as relações comerciais e políticas 
entre colônia e metrópole. A abertura dos portos, as 
desapropriações, os altos juros cobrados por produtos 
nacionais e a Revolução de Pernambuco.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – Rebeliões 
no Império – no ar em 28 de dezembro
D. João VI retorna para Portugal, as tensões aumentam, 
forças tradicionais e renovadoras se confrontam. A 
Revolução do Porto impõe limites ao absolutismo e 
acaba sendo elaborada uma nova constituição. De que 
forma isso afeta o Brasil? O povo brasileiro clama por D. 
Pedro. O Dia do Fico, a Proclamação da Independência 
e a repercussão nas províncias. Com a morte de D. 
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João VI, o Brasil sofre novas transformações. Aprenda o que 
foi a Regência Trina, a Cabanagem, a Guerra dos Farrapos e a 
Revolução Praieira.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – O Brasil dos 
Viajantes – no ar em 2 de janeiro de 2013
Com a vinda da corte no século XIX, o território brasileiro 
se abre para o mundo e desperta o interesse de cientistas 
europeus. É a época das expedições que rastreiam o País, 
pesquisando a fauna, a flora, os índios e as riquezas minerais. 
O episódio mostra a importância da realização das expedições 
do Barão de Langsdorff, do príncipe Maximiliano e a missão 
artística francesa como registros dessa época.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – O Reino do Café 
– no ar em 4 de janeiro de 2013
O café torna-se grande fonte de riqueza para o império 
brasileiro, sendo o principal produto de exportação. Esse 
programa narra as relações dos barões com os escravos, 
a organização social, a escassez de mão de obra e como o 
incentivo à vinda de estrangeiros para trabalhar em lavouras 
influenciou a cultura do País.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – A Capital do 
Império – no ar em 9 de janeiro de 2013
O Rio de Janeiro foi a capital política, administrativa e cultural 
de um país agrário e de muitas desigualdades sociais. Neste 
episódio, relembre a vida da burguesia e a miséria do povo, o 
surgimento da capoeira, a importância da imprensa na época e 
como eram as suas publicações, além da vinda de D. Pedro II, 
que ficou por 50 anos no trono.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – Guerra do 
Paraguai – no ar em 11 de janeiro de 2013
Interesses econômicos e políticos desencadeiam um conflito 
na região do rio da Prata, a Guerra do Paraguai – a mais 
sangrenta de toda a história da América do Sul. Saiba neste 
programa quais os principais motivos desta guerra e ainda 
alguns detalhes de como se sucedeu esse conflito e a principal 
consequência da vitória brasileira: o nascimento do sentimento 
abolicionista.
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Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – A Moder-
nidade Chega a Vapor – no ar em 16 de janeiro de 2013
Em meados do século XIX, a Europa sofre modificações 
com a Revolução Industrial. As novidades chegam ao 
Brasil, um país ainda rural, transformando os serviços 
urbanos. O episódio mostra a participação do Barão de 
Mauá na melhoria do saneamento básico e como se deu 
a sua falência, além das desigualdades entre as trans-
formações que aconteciam no Rio e a miséria e a desnu-
trição que assolavam o restante do País.

Brasil 500 Anos: o Brasil-Império na TV – A Aboli-
ção – no ar em 18 de janeiro de 2013
O parlamento inglês aprova a Bill Aberdeen (1845), lei 
que dá o direito a qualquer navio britânico de prender 
navios brasileiros suspeitos de tráfico de escravos. No 
Brasil, aos poucos, começam a surgir movimentos que 
levariam à abolição, tendo como primeiro passo a apro-
vação da Lei Eusébio de Queiroz. Por fim, a Lei Áurea, as-
sinada pela Princesa Isabel, em maio de 1888, culminou 
com a Proclamação da República.

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – Essa 
Gente Brasileira – no ar em 23 de janeiro de 2013
Este episódio da série trata de temas como: a formação 
do povo brasileiro; os imigrantes e a sua contribuição 
para o desenvolvimento do País; os problemas raciais; a 
construção da cidadania e a questão indígena.

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – Questão 
Social: Caso de Polícia – no ar em 25 de janeiro de 2013
O programa mostra as diferenças entre as ricas avenidas 
e os cortiços e ainda fala sobre a industrialização e o 
movimento operário.

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – Canu-
dos e Contestado: Guerras de Deus e do Diabo – no 
ar em 30 de janeiro de 2013
Acompanhem neste episódio as guerras do período re-
publicano, além de um retrato da figura do sertanejo e 
dos líderes messiânicos. 

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – O Puxa
-encolhe da Borracha – no ar em 1º de fevereiro de 2013
O programa relata a vida nos seringais, as queimadas no 
Acre, apresentando também Chico Mendes e a reserva 
extrativista.

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – A Era 
Vargas – no ar em 6 de fevereiro de 2013
Episódio sobre o populismo na política brasileira, o Esta-
do Novo e o trabalhismo. 

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – Uma Ci-
dade se Faz do Sonho – no ar em 8 de fevereiro de 2013
Conheça mais sobre a construção de Brasília, o nacio-
nal-desenvolvimentismo, a luta pela Reforma Agrária e 
o golpe militar.

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – No Re-
gime dos Militares – no ar em 13 de fevereiro de 2013
O episódio retrata o milagre econômico brasileiro, o for-
talecimento dos movimentos sociais e as “Diretas Já!”.

Brasil 500 Anos: o Brasil-República na TV – Da Nova 
República ao Real – no ar em 15 de fevereiro de 2013
O último episódio da série mostra o ritmo frenético das 
grandes cidades, o fonógrafo, o rádio e o cinema e a 
inserção da mulher no mercado de trabalho.
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Adolescentes e pré-adolescentes 
discutem estereótipos relativos a 
gênero e refletem sobre suas atitudes, 
inseguranças e visões sobre o outro 
gênero. Quais são as questões e 
dificuldades de cada um desses 
universos? O que os atormentava 
no começo da adolescência? Qual a 
sua visão sobre essas inseguranças 
e medos? Caindo na Real – Jovens 
Confrontam o Estereótipo Sexual 
expõe de forma direta e de fácil 
identificação temas diretamente 
ligados ao jovem, dando-lhe voz e 
estimulando a reflexão de outros 
jovens, além de pais e professores. 

TEMAS: comportamento; juventude; 
saúde; sexualidade
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em 
geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 19 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Caindo na real – Jovens ConFrontam o estereÓtiPo seXual
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Apresentado por André Trigueiro, 
o programa busca soluções para 
um mundo sustentável e destaca 
iniciativas que já dão resultado e que 
podem ser reaplicadas num país como 
o Brasil, onde 80% da população 
vivem em centros urbanos. 23 
episódios foram exibidos em 2012.

TEMAS: atualidades; ciência e 
tecnologia; ecologia e ecossistemas; 
sustentabilidade 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: GloboNews

APRESENTADOR: André Trigueiro 
é jornalista e apresentador. Autor 
dos livros Meio ambiente no século 
21 e Mundo sustentável: abrindo 
espaço na mídia para um planeta em 
transformação.

Cidades e soluçÕes 

Sinopses por episódio (22 minutos):

Maquiagem Verde – no ar em 13 de abril 
Dá para confiar em todos os produtos que se dizem ecológicos, amigos da natureza, 
sustentáveis, verdes? A “maquiagem verde”, ou “greenwashing”, está ganhando 
força no Brasil e no mundo. Muitas empresas surfam na chamada “onda verde” 
sem o cuidado de explicar no rótulo do produto o que realmente está fazendo em 
favor do meio ambiente. Uma entrevista exclusiva com o diretor do documentário 
Greenwashers mostra como o norte-americano Bret Malley criou um personagem que 
ensina empresários e políticos a praticarem a “maquiagem verde”. No Brasil, uma 
pesquisa revela a situação da “maquiagem verde” no País. Como saber se está sendo 
enganado? O consumidor sabe se proteger? Saiba também por que ficou mais difícil 
fazer propaganda enganosa “verde” no Brasil!

Raio-X do Carvão Vegetal no Brasil – no ar em 20 de abril 
O Brasil é o país que mais destrói florestas nativas para a produção de ferro-gusa, 
matéria-prima para o aço. Além da destruição da biodiversidade, as carvoarias 
clandestinas abrigam mão de obra escrava e infantil. Conheça a realidade que ainda 
constrange a produção nacional de aço e veja como é possível obter carvão vegetal de 
florestas plantadas sem prejuízo para o meio ambiente. Para debater o tema, temos 
como entrevistados o produtor e fotógrafo Marcos Prado, que com o documentário Os 
Carvoeiros revelou a rotina desses trabalhadores para o mundo, e também o assessor 
especial do Ministério do Meio Ambiente João de Deus.

Os Riscos de Exploração do Pré-Sal – no ar em 27 de abril
O novo vazamento de óleo na Bacia de Campos reforçou a onda de desconfiança sobre 
os atuais protocolos de segurança para a exploração do pré-sal. O que poderia ser 
feito para reduzir os riscos de mais vazamentos? No Cidades e Soluções ouvimos as 
opiniões do secretário do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Minc, e do 
especialista em gerenciamento de riscos, Moacyr Duarte.

Apreensão Sustentável – no ar em 4 de maio
O Cidades e Soluções mostra o destino inteligente dado a produtos falsificados 
ou contrabandeados que são recolhidos pela Receita Federal. Em uma decisão 
inovadora, a Receita Federal criou, nos depósitos de produtos apreendidos, oficinas 
para reaproveitamento de resíduos. Além de reduzir a poluição, a reciclagem de 
materiais contrabandeados gera emprego e renda aos trabalhadores locais
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Dicas para uma Casa Mais Sustentável – no ar em 
11 de maio
Visitamos uma casa na Rocinha – uma das maiores 
comunidades de baixa renda do Brasil – e outra num 
condomínio de luxo na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro/
RJ) acompanhados de um arquiteto especialista em 
construção sustentável que deu preciosas dicas em 
favor do uso inteligente dos recursos naturais, com mais 
conforto, qualidade de vida e menos despesas.

Que Expectativas Devemos Ter Sobre a Rio+20 – no 
ar em 18 de maio
O Cidades e Soluções ouviu quem está à frente da 
organização da cúpula dos chefes de Estado no Rio, o 
secretário executivo da comissão brasileira da Rio+20, 
embaixador Luiz Alberto Figueiredo, Marina Grossi, 
presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável, que reunirá empresários 
do mundo inteiro no Rio, e Fátima Mello, da ONG Fase 
Solidariedade e Educação, coordenadora da Cúpula dos 
Povos, que reunirá organizações da sociedade civil de 
todos os continentes no Aterro do Flamengo.

Ecoeficiência ao Volante – no ar em 25 de maio 
Como a condução inteligente do veículo pode reduzir as 
emissões de poluentes com reflexos importantes no seu 
bolso. Cem mil motoristas do Brasil já passaram por esse 
treinamento e aprovaram a experiência. Vamos mostrar 
também que com a proximidade da Rio+20 aumenta o 
número de empresas preocupadas em medir as emissões 
de gases de efeito estufa para investir em ecoeficiência.

Quais os Desafios das Cidades do Futuro? – no ar 
em 1º de junho
As cidades crescem em ritmo acelerado neste século 
XXI. A maioria da população é urbana e os principais 
impactos ambientais do planeta ocorrem justamente a 
partir das cidades. O repórter Rodrigo Carvalho revela os 
principais desafios que temos pela frente para promover 
a qualidade de vida nas cidades. Ele conversou com 
os arquitetos Lauro Cavalcanti, Sérgio Magalhães e o 
japonês Shigeru Ban, e também com os economistas 
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Edward Glaeser, professor de Harvard, e José Alexandre 
Scheinkman, professor da Universidade de Princeton.

A Força do Voluntariado no Brasil – no ar em 8 de junho
Um raios X completo do voluntariado no Brasil. 
Acessamos os dados da mais importante pesquisa sobre 
o assunto já feita no País. Conheça os resultados do 
trabalho realizado por esse imenso exército de pessoas 
desconhecidas, anônimas, que fazem a diferença no dia 
a dia em favor de um país melhor e mais justo. 

A Cultura do Voluntariado nos EUA e na França – no 
ar em 15 de junho
Direto de Nova Iorque, Sandra Coutinho mostra a força do 
voluntariado entre a população dos Estados Unidos. Mais 
de 60 milhões de norte-americanos dedicam tempo ao 
trabalho voluntário. Se esse trabalho fosse remunerado, 
valeria o equivalente a quase 295 bilhões de reais. De 
Paris, a correspondente Joana Calmon mostra o trabalho 
de organizações como “Médicos Sem Fronteiras”, que 
mobiliza 30 mil voluntários de oitenta países. 

A Polêmica das Sacolas Plásticas em São Paulo – 
no ar em 22 de junho
A proibição do uso de sacolinhas plásticas nos 
supermercados de São Paulo. O repórter Rui Gonçalves 
foi a campo e ouviu todos os lados dessa batalha: a 
Associação Paulista de Supermercados, o Instituto 
Akatu, o Movimento dos Catadores de Lixo, a Plastvida, 
o Instituto de Defesa do Consumidor e a Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. A 
Lei Municipal nº 15.374 proibia a venda e a distribuição 
de sacolinhas descartáveis nos supermercados e 
centros comerciais paulistas, mas a medida foi barrada 
pela Justiça a pedidos dos fabricantes de plástico. 
Hoje, a sacolinha foi alçada ao topo da lista dos vilões 
ambientais. Verdade ou exagero? É o que discutimos no 
Cidades e Soluções.

O Sabor Sustentável do Vinho Chileno – no ar em 29 
de junho
O Cidades e Soluções foi até o Chile conhecer uma das 

maiores produtoras de vinho do mundo, a Concha y Toro. 
A empresa é a segunda no ranking de área plantada de 
uvas para fabricação de vinho no mundo. São cerca de 
10 mil hectares, em cinquenta vinhedos, localizados no 
Chile, na Argentina e nos Estados Unidos. De todas as 
matérias-primas usadas na fabricação do vinho, a água é 
uma das mais importantes. Para se ter uma ideia, entre os 
grandes produtores mundiais, em média, são necessários 
120 litros de água para se produzir apenas uma taça de 
vinho. O repórter Rafael Coimbra e equipe foram ver como 
a sustentabilidade da vinícola funciona na prática. Numa 
indústria em que os recursos naturais representam boa 
parte do produto final, cuidar da natureza é mais que uma 
obrigação. É sinônimo de negócio.

A Força dos Ventos no Brasil – no ar em 6 de julho
Um dos grandes temas da Rio+20 será a mudança 
da matriz energética mundial para fontes de energia 
limpas e renováveis. E, por isso mesmo, o Cidades 
e Soluções abre espaço para a fonte de energia que 
mais cresce no Brasil e no mundo: a energia eólica. 
Até o ano de 2016, a energia gerada pelos ventos 
deve estar disponível para 70 milhões de brasileiros. 
O repórter André Trigueiro foi ao Rio Grande do Norte 
para mostrar como aquele estado brasileiro, que até 
2 anos atrás importava energia dos estados vizinhos, 
se tornou autossuficiente e em 2016 estará exportando 
energia para outros estados. É impressionante o 
fenômeno mundial da energia eólica e a força que ela 
está ganhando no Brasil, mesmo sem subsídios.

Relatório do Pnuma para a Rio+20 – no ar em 13 de julho
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma) lançou, no Rio de Janeiro, um relatório que 
traz novos indicadores sobre a situação do planeta e os 
principais desafios para o desenvolvimento sustentável. 
A apenas duas semanas da Rio+20, o diretor executivo 
do Pnuma, Achim Steiner, falou com exclusividade para 
o Cidades e Soluções. Além dele, convidamos para 
comentar o relatório o professor do Departamento 
de Economia da USP Ricardo Abramovay e o cientista 
político Sérgio Abranches.
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Da Rio-92 à Rio+20 – no ar em 20 de julho 
A apenas duas semanas da Rio+20, o diretor executivo 
do Pnuma, Achim Steiner, falou com exclusividade para 
o Cidades e Soluções. Além dele, convidamos para 
comentar o relatório o professor do Departamento 
de Economia da USP Ricardo Abramovay e o cientista 
político Sérgio Abranches. Abrimos os arquivos da TV 
Globo para relembrar as reportagens que ajudaram 
a contar a história da Rio-92. Entrevistamos José 
Goldemberg, que era o secretário Nacional do Meio 
Ambiente durante a Rio-92, e Jean Pierre Leroy, que 
há 20 anos foi o secretário do Fórum Brasileiro dos 
Movimentos Sociais.
 
Um Giro pelos Eventos Paralelos da Rio+20 – no ar 
em 27 de julho
A equipe do Cidades e Soluções percorreu os principais 
eventos paralelos da Rio+20. Do Aterro do Flamengo ao 
Riocentro, mostramos palestras, reuniões, manifestações, 
expectativas e decisões que aconteceram durante o maior 
evento de sustentabilidade do mundo

Índios Protegem Floresta com Smartphones – no ar 
em 3 de agosto
A equipe do Cidades e Soluções foi a Rondônia 
conhecer de perto um projeto inédito no mundo. Uma 
curiosa parceria entre os índios Suruís e técnicos da 
Google. Em vez de arcos e flechas, os índios usam 
laptops, celulares, e aparelhos de GPS para defender 
a terra do desmatamento. Eles receberam treinamento 
especializado para fazer a imagem e rastrear via satélite, 
com a ajuda do GPS, qualquer movimentação estranha 
ou presença hostil em seu território. 

A Importância dos Serviços Ambientais – no ar em 
10 de agosto
Entenda como a natureza trabalha o tempo todo de 
forma silenciosa e em nosso favor. O Cidades e Soluções 
explica a importância dos serviços ambientais. Da 
floresta amazônica às abelhas de Petrolina, passando 
pelas nascentes de água que abastecem a região 
metropolitana do Rio de Janeiro.

A Extrema Pobreza no Brasil – no ar em 17 de agosto
O Cidades e Soluções revela a extrema pobreza do 
Brasil e o que está sendo feito para aumentar as 
perspectivas de inclusão social no País. A repórter 
Cristina Serra vai mostrar histórias de famílias de 
Marajá do Sena, no Maranhão, e da periferia das 
capitais São Luís e São Paulo.

Sol de Marrocos Vira Energia – no ar em 7 de 
dezembro
A maior usina solar do mundo foi criada em Rabat, a 
capital do Marrocos. São 75 mil painéis espelhados que 
se movem lentamente acompanhando a trajetória do Sol 
durante todo o dia. O investimento da usina custou cerca 
de 27 milhões de euros.

Cresce o Número de Coletores Solares no Brasil – 
no ar em 14 de dezembro
Nos últimos 6 anos, o uso dos coletores solares no 
Brasil cresceu 125% e chegou a um total de 2,5 milhões 
de aparelhos instalados em todo o País. Entenda 
o funcionamento e conheça alguns dos benefícios 
econômicos e ambientais do equipamento.

Como Viver em São Paulo sem Carro – no ar em 21 
de dezembro
Deixar o carro na garagem na maior cidade do País não 
é fácil. O tema inspirou um livro que traz depoimentos 
de diversas personalidades que optaram por usá-lo o 
mínimo possível.

Lixo Orgânico Dá Lucro – no ar em 28 de dezembro
No Rio de Janeiro, a rotina de uma empresa que 
transforma lixo em adubo orgânico para o comércio. No 
Distrito Federal, um sistema adotado em apartamentos 
pequenos que conta com a ajuda de minhocas para 
transformar os restos de comida em biofertilizante.

FICHA TÉCNICA 
Editor-chefe: André Trigueiro
Produção e edição: Aline Peres e Klara Duccini
Edição e finalização: Marcus Vinícius e Rita Araújo
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Partindo da ideia de que é sempre 
possível aprender ao se assistir a 
um bom filme, o Cine Conhecimento 
apresenta produções do cinema 
mundial e traz filmes clássicos e 
contemporâneos. Apresentado por 
Lorena Calábria, em 2012 o Cine 
dá destaque a obras de diretores 
célebres como Werner Herzog, Ingmar 
Bergman, Hal Hartley e traz ainda 
filmes do Irã, da Palestina e do Vietnã. 
O programa vai além dos aspectos 
técnicos para abordar detalhes 
históricos, culturais, comportamentais 
e geográficos relacionados às 
produções cinematográficas. Os filmes 
Moro no Brasil e Caramelo foram 
exibidos primeiramente na faixa Cine 
Especial.

TEMAS: diversidade cultural; 
história; identidade cultural; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: não liberado 

APRESENTADORA: Lorena Calábria é 
jornalista e apresentadora. Começou 
ainda bem jovem a trabalhar na Rede 
Manchete, em 1985. Era colaboradora 
dos telejornais. Como apresentadora, 
começou no ano de 1986, comandando 
o programa Clip Clip, da Rede Globo. 
Foi repórter e redatora da revista Bizz. 
Trabalhou também na MTV Brasil, 
na TV Cultura, onde apresentou 
o programa Metrópolis, no canal 
Multishow e, em 2008, apresentou o 
programa Happy Hour, no GNT. 

Cine ConheCimento

Sinopses por episódio:

Nosferatu – O Vampiro da Noite – no ar em 20 de julho
Baseado no romance Drácula de Bram Stoker, o filme conta a história de Jonathan, 
um corretor de imóveis da cidade alemã Wismar que, para vender uma casa vizinha 
à sua ao Conde Drácula, viaja para o castelo do vampiro, onde acaba por ser mantido 
preso. Enquanto isso, Drácula, que é obcecado por Lucy, esposa do corretor, vai para 
Wismar levando a peste negra e o terror. Somente uma mulher pura pode matar o 
vampiro e salvar a cidade. Lucy é essa mulher.

Duração: 107 minutos
Elenco principal: Klaus Kinski, Isabelle Adjani e Bruno Ganz
Direção: Werner Herzog
Produção: Werner Herzog Filmproduktion
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
Países de origem: Alemanha Ocidental e França
Ano de produção: 1979
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Sant Jordi Awards (1980): Sant Jordi Best Performance in a Foreign Film (Klaus Kinski also for 
Woyzeck – 1979) // National Board of Review (1979): Top Foreign Films // German Film Awards (1979): 
Film Award in Gold Outstanding Individual Achievement (Klaus Kinski) // Cartagena Film Festival (1980): 
Golden Pelican Best Actor (Klaus Kinski) // Berlin International Film Festival (1979): Silver Berlin Bear 
for Outstanding Single Achievement Henning von Gierke For the production design; Golden Berlin Bear 
(nominated) // Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films (1980): Saturn Award Best Costumes 
(nominated); Saturn Award Best Foreign Film (nominated).
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O Enigma de Kaspar Hauser – no ar em 27 de julho
O filme, baseado em fatos reais, conta a história de 
um garoto que foi mantido em cativeiro durante sua 
infância, sem contato com outros seres humanos, e, em 
1828, quando adolescente, misteriosamente apareceu 
na praça de uma cidade alemã. Incapaz de falar, andar 
ou mesmo de separar sonho e realidade, Kaspar fica 
sob a tutela de um homem culto, que tenta integrá-lo à 
sociedade.

Duração: 109 minutos
Elenco principal: Bruno S., Walter Ladengast e Brigitte Mira
Direção: Werner Herzog
Produção: Werner Herzog Filmproduktion
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
País de origem: Alemanha Ocidental
Ano de produção: 1974
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: German Film Awards (1975): Film Award in Gold – 
Outstanding Individual Achievement: Editing; Film Award in Gold – 
Outstanding Individual Achievement: Production Design; Film Award 
in Silver – Shaping of a Feature Film // Cannes Film Festival (1975): 
FIPRESCI Prize; Grand Prize of the Jury; Prize of the Ecumenical Jury; 
Palme d’Or (nominated).

Fitzcarraldo – no ar em 3 de agosto
Brian Sweeney Fitzgerald é um homem de negócios 
europeu que veio para a Amazônia com um grande sonho: 
construir um belo teatro no Peru, para apresentações 
de óperas europeias. Molly, sua amante e dona de um 
bordel, convence Fitz de que a única forma de ganhar 

dinheiro suficiente para a construção do teatro é através 
da exploração da borracha. Ela o financia na compra de 
um grande barco a vapor para desbravar a floresta, o 
que dá início à jornada épica de Fitzcarraldo. A história é 
baseada em fatos reais.

Duração: 157 minutos
Elenco principal: Klaus Kinski, Claudia Cardinale e José Lewgoy
Direção: Werner Herzog
Produção: Werner Herzog Filmproduktion
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
Países de origem: Alemanha Ocidental e Peru
Ano de produção: 1982
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: San Sebastián International Film Festival (1982): OCIC 
Award // Guild of German Art House Cinemas (1984): Guild Film 
Award – Gold – German Film // Golden Globes, USA (1983): Best 
Foreign Film (nominated) // German Film Awards (1982): Film Award 
in Silver – Outstanding Feature Film // Cannes Film Festival (1982): 
Best Director (Werner Herzog); Palme d’Or (nominated) // BAFTA 
Awards (1983): Best Foreign Language Film (nominated).

Aguirre – A Cólera dos Deuses – no ar em 10 de agosto
Dirigido pelo renomado diretor alemão Werner Herzog, 
o filme conta a história de um grupo de exploradores 
espanhóis no século XVI, em uma viagem pela 
Amazônia peruana em busca do Eldorado. A expedição 
é inicialmente liderada pelo nobre Pedro de Ursua, mas 
ao longo do árduo percurso Aguirre aterroriza os outros 
integrantes no intuito de assumir o comando.

Duração: 100 minutos
Elenco principal: Klaus Kinski, Ruy Guerra e Helena Rojo
Direção: Werner Herzog
Produção: Werner Herzog Filmproduktion
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
País de origem: Alemanha Ocidental
Ano de produção: 1972
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: National Society of Film Critics’ Awards, USA (1977): NSFC 
Award Best Cinematography // German Film Awards (1973): Film 
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Award in Gold Outstanding Individual Achievement – Cinematography 
(Thomas Mauch) // French Syndicate of Cinema Critics (1976): Critics 
Award – Best Foreign Film // César Awards, France (1976): Best 
Foreign Film (nominated). 

O Canto dos Pardais – no ar em 17 de agosto
Karim trabalha em uma fazenda de avestruzes nos 
arredores de Teerã. Ele leva uma vida simples e feliz 
com sua família, até o dia em que um dos animais 
foge. Culpado pela perda, ele é demitido. Logo depois, 
na cidade para consertar o aparelho auditivo de sua 
filha, Karim é confundido com um de mototáxi e assim 
começa sua nova profissão. Contudo, para angústia de 
sua família, as idas e vindas diárias à capital iraniana 
colocam em xeque os valores tradicionais da sua 
comunidade e transformam sua natureza.

Duração: 96 minutos
Elenco principal: Hamed Aghazi, Kamran Dehghan, Maryam Akbari 
e Reza Naji
Direção: Majid Majidi
Produção: Majid Majidi Film Production
Distribuição: Fortissimo Films
País de origem: Irã
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: Asia Pacific Screen Awards 2008: Best Performance by 
an Actor (Mohammad Amir Naji) // Berlin International Film Festival 
2008: Silver Berlin Bear – Best Actor (Mohammad Amir Naji ); Golden 
Berlin Bear (nominated) // Fajr Film Festival 2008: Crystal Simorgh 
for Best Director (Majid Majidi), Best Editing (Hassan Hassandoost); 
Best Makeup (Saeid Malekan); Best Original Score (Hossein 
Alizadeh) // Image Awards 2009: Outstanding Foreign Motion Picture 
(nominated) // Nation Board of Review, USA 2009: NBR Award for 
Top Five Foreign Films.

O Aniversário de Laila – no ar em 24 de agosto 
Quando o governo fica sem dinheiro para pagar seu 
salário, o juiz Abu Laila acaba se tornando um motorista 
de táxi. No dia do aniversário de sua filha Laila, sua 

esposa insiste para que ele chegue em casa cedo, com 
o presente e o bolo. Abu Laila não pensa em nada além 
disso, mas a vida cotidiana na Palestina é um pouco 
caótica e o leva a muitas outras direções antes que ele 
consiga completar sua missão.

Duração: 71 minutos
Elenco principal: Mohammed Bakri, Areen Omari e Nour Zoubi
Direção: Rashid Masharawi
Produção: Cinema Production Center, Cinétéléfilms, Sweetwater 
Pictures
Distribuição: Fortissimo Films
Países de origem: Palestina, Tunísia e Holanda
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: Asia Pacific Screen Awards 2009: Best Performance 
by an Actor (nominated: Mohammed Bakri) // Fajr Film Festival 
2009: Mustafa Akkad Prize // Singapore International Film Festival 
2009: Silver Screen Award for Best Asian Feature Film // St. Louis 
International Film Festival 2009: Interfaith Award for Best Feature. 

A Caminho de Casa – no ar em 7 de setembro
Colegas de trabalho e amigos de longa data, Zhao e 
Liu, ambos em seus 50 anos, bebiam num bar quando 
subitamente Liu morreu. Para cumprir a promessa feita 
a seu amigo, Zhao decide viajar milhares de quilômetros 
pela China, levando o corpo de Liu para casa. Com quase 
nenhum dinheiro e um cadáver nas costas, a odisseia 
tragicômica de Zhao o coloca face a face com todas 
as condutas do povo chinês em um mundo de rápidas 
mudanças de valores e costumes. O filme é baseado em 
uma história verídica.

Duração: 97 minutos
Elenco principal: Zhao Ben Shan, Hong Qi Wen, Song Dan Dan, Guo 
De Gang, Hu Jun, Sun Hai Ying e Xia Yu
Direção: Zhang Yang
Produção: Filmko Pictures, Fortissimo Films, Ming Productions
Distribuição: Fortissimo Films
Países de origem: China e Hong Kong
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Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Bangkok International Film Festival 2007: Golden Kinnaree 
Award for best film (nominated) // Berlin International Film Festival 
2007: Prize of the Ecumenical Jury – Panorama // Deauville Asian 
Film Festival 2007: Lotus – Grand Prix (nominated) // Hong Kong Film 
Awards 2008: Best Asian Film (nominated) // Trondheilm Film Festival 
2007: Audience Award // Barcelona Asian Film Festival 2007: Best 
Film // Vladivostock Film Festival 2007: Audience Award // Toronto 
Reel Asian Film Festival 2007.

Confiança – no ar em 14 de setembro
Quando a jovem estudante Maria anuncia que está 
grávida, o pai tem um ataque de coração fulminante, 
a mãe a põe para fora de casa e o namorado termina 
com ela. Perdida e sozinha, ela acaba esbarrando com 
Matthew, um jovem desordeiro e desiludido, mas 
com habilidades fora do comum com equipamentos 
eletrônicos. Os dois se apaixonam e, com o passar 
do tempo, eles acabam construindo uma relação de 
profunda cumplicidade.

Duração: 102 minutos
Elenco principal: Adrienne Shelly, Martin Donovan e Rebecca 
Nelson
Direção: Hal Hartley
Produção: Channel Four Films, Republic Pictures, True Fiction 
Pictures
Distribuição: Fortissimo Films
Países de origem: Reino Unido e EUA
Ano de produção: 1990
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Deauville Film Festival 1991: Audience Award; Critics Award 
(nominated) // Sundance Film Festival 1991: Waldo Salt Screenwriting 
Award; Grand Jury Prize for Dramatic (nominated) // São Paulo 
International Film Festival 1991: Audience Award for Best Feature. 

As Confissões de Henry Fool – no ar em 28 de 
setembro
Simon é um lixeiro calmo e quieto que vive com sua 
deprimida mãe e sua irmã ninfomaníaca. Um dia surge 

em sua vida Henry Fool, um ex-presidiário condenado 
por crime sexual, barulhento e egomaníaco, que acaba 
por se tornar seu mentor.

Duração: 137 minutos
Elenco principal: Thomas Jay Ryan, James Urbaniak e Parker Posey
Direção: Hal Hartley
Produção: Shooting Gallery, True Fiction Pictures
Distribuição: Fortissimo Films
País de origem: EUA
Ano de produção: 1997
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: Cannes Film Festival 1998: Best Screenplay; Palme d’Or 
(nominated).

Morangos Silvestres – no ar em 5 de outubro
Road movie que conta a história de Isak Borg, um médico 
de 79 anos, que após sonhar com a morte resolve viajar 
de carro para receber um prêmio por seus 50 anos de 
carreira. Na viagem, diversos eventos acontecem e 
Isak resgata acontecimentos da infância e da relação 
conjugal com a falecida esposa, entre outras lembranças 
da sua vida.

Duração: 91 minutos
Elenco principal: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin
Direção: Ingmar Bergman
Produção: Svensk Filmindustri
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
País de origem: Suécia
Ano de produção: 1957
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: National Board of Review, USA (1959): Best Actor (Victor 
Sjöström); Best Foreign Film; Top Foreign Films // Mar del Plata Film 
Festival (1959): Best Actor (Victor Sjöström); Best Film // Kinema 
Junpo Awards (1963): Best Foreign Language Film // Italian National 
Syndicate of Film Journalists (1960): Silver Ribbon for Best Director 
(Werner Herzog); Foreign Film // Golden Globes, USA (1960 ): Best 
Foreign Film (together with Orfeu Negro, Kagi, Die Brücke and Wir 
Wunderkinder) // Bodil Awards (1959): Best European Film // Berlin 
International Film Festival (1958): FIPRESCI Prize (Victor Sjöström 
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For the body of his works and his performance in the movie); Golden 
Berlin Bear // BAFTA Awards (1959): Best Film from any Source 
(nominated); Best Foreign Actor (Victor Sjöström, nominated) // 
Academy Awards, USA (1960): Oscar for Best Writing, Story and 
Screenplay – Written Directly for the Screen (nominated).

A Fonte da Donzela– no ar em 12 de outubro
Cristãos fervorosos, os pais de uma menina de 15 anos a 
encarregam de levar velas à igreja do vilarejo. No caminho, 
abordada por dois pastores, a menina é estuprada e morta. 
Por ironia, ao cair da noite, seus assassinos vão buscar 
abrigo na casa de seus pais, que, ao descobrirem o triste 
destino da filha, só pensam em vingança.

Duração: 89 minutos
Elenco principal: Max von Sydow, Birgitta Valberg e Gunnel 
Lindblom 
Direção: Ingmar Bergman
Produção: Svensk Filmindustri
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
País de origem: Suécia
Ano de produção: 1960
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: Kinema Junpo Awards (1962): Best Foreign Language Film 
// Golden Globes, USA (1961): Samuel Goldwyn Award Sweden – 
Foreign – Language Foreign Film (together with La Vérité) // Cannes 
Film Festival (1960): Special Mention; Palme d’Or (nominated) // 
Academy Awards, USA (1961): Oscar for Best Foreign Language Film; 
Best Costume Design Black-and-White (nominated).

Persona – no ar em 19 de outubro
Uma atriz teatral de sucesso sofre uma crise emocional 
e para de falar. Uma enfermeira é designada para cuidar 
dela em uma temporada em uma casa reclusa, perto da 
praia, onde as duas permanecem sozinhas. Para quebrar 
o silêncio, a enfermeira começa a falar incessantemente, 
narrando diversos episódios relevantes de sua vida, 
mas, quando descobre que a atriz usa seus depoimentos 
como fonte de análise, a cumplicidade entre as duas se 
transforma em oposição.

Duração: 83 minutos
Elenco principal: Bibi Andersson, Liv Ullmann e Margaretha Krook
Direção: Ingmar Bergman
Produção: Svensk Filmindustri
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
País de origem: Suécia
Ano de produção: 1966
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: National Society of Film Critics Awards, USA (1968): NSFC 
Award Best Actress (Bibi Andersson); NSFC Award Best Director 
(Ingmar Bergman); NSFC Award for Best Film; Best Screenplay 
(2nd place) // National Board of Review, USA (1967): NBR Award 
Top Foreign Films // Italian National Syndicate of Film Journalists 
(1968): Silver Ribbon for Best Director (nominated); Foreign Film // 
Guldbagge Awards (1967): Guldbagge Best Actress (Bibi Andersson); 
Guldbagge Best Film // BAFTA Awards (1968): Best Foreign Actress 
(Bibi Andersson, also for Syskonbädd 1782 (nominated).

Para Não Falar de Todas Essas Mulheres – no ar em 
26 de outubro
Por volta de 1920, o crítico musical Cornelius é 
contratado para escrever a biografia de um famoso 
violonista virtuose da época. Ao chegar à casa do 
artista, o escritor se depara com um cenário surrealista, 
onde o músico convive harmonicamente com suas sete 
mulheres, cada uma apaixonada e dependente dele de 
uma forma particular.

Duração: 80 minutos
Elenco principal: Bibi Andersson, Harriet Andersson e Eva Dahlbeck
Direção: Ingmar Bergman
Produção: Svensk Filmindustri
Distribuição: 8 Star Entertainment / FJ Cines
País de origem: Suécia
Ano de produção: 1964
Classificação indicativa: 16 anos

O Cheiro do Papaia Verde – no ar em 2 de novembro
Mui, uma camponesa de 12 anos, é contratada para 
trabalhar como serva na casa de uma família abastada 
do Vietnã. De temperamento sereno e doce, a menina 
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conquista a matriarca da família, que a vê como uma 
substituta da filha, que morreu 7 anos antes. Enquanto 
Mui se transforma numa bela mulher, a situação 
financeira da família se complica e ela é encaminhada 
para um novo patrão, um jovem pianista que está prestes 
a se casar. É quando Mui se apaixona pela primeira vez.

Duração: 99 minutos
Elenco principal: Tran Nu Yên-Khê, Man San Lu e Thi Loc Truong
Direção: Tran Anh Dung
Produção: Lazennec Films, SFP Cinema, La Sept Cinéma
Distribuição: Le Pacte
Países de origem: Vietnã e França
Ano de produção: 1993
Classificação indicativa: livre
Prêmios: Festival de Cannes 1993 (Caméra d’Or) // Academy Awards 
1994: nominated Best Foreign Language Film.

Café em Tempos de Guerra – no ar em 9 de novembro
O filme narra a infância de dois irmãos em uma pequena 
vila do sudoeste da França, na época da Segunda Guerra 
Mundial. Para sobreviverem, seus pais trabalham no café, 
que é o centro da vida de todos daquele pequeno vilarejo. A 
guerra e a ocupação não facilitaram as coisas, mas, apesar 
das dificuldades, os meninos são cercados pelo amor de 
sua família, que em conjunto trabalha para realizar o sonho 
do patriarca: abrir um salão de baile na vila.

Duração: 90 minutos
Elenco principal: Bernard Campan, Cécile Rebboah e Thomas Durastel
Direção: Manuel Poirier
Produção: Lazennec Films, SFP Cinema, La Sept Cinéma
Distribuição: Le Pacte
País de origem: França
Ano de produção: 2010
Classificação indicativa: 14 anos

Entrevista – no ar em 16 de novembro
O respeitado jornalista político Pierre Peters fez seu 

nome como correspondente de guerra, mas, para seu 
total espanto, foi designado por seu editor a entrevistar 
a famosa atriz Katia, uma estrela de TV e de filmes ruins 
mas extremamente bem-sucedidos. Conforme a noite 
avança, a entrevista se transforma em uma batalha de 
inteligência, desejos e segredos profundos e obscuros.

Duração: 80 minutos
Elenco principal: Sienna Miller, Steve Buscemi e Michael Buscemi
Direção: Steve Buscemi
Produção: Cinemavault, Column Productions, Ironworks Productions
Distribuição: Cinemavault
Países de origem: EUA, Canadá e Holanda
Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: 18 anos
Prêmios: Fantasporto 2008: Directors’ Week Award – Best 
Screenplay // Gijón International Film Festival 2007 – Grand Prix 
Asturias: Best Feature (nominated) // Independent Spirit Awards 
2008: Best Female Lead (Sienna Miller – nominated) // London Critics 
Circle Film Awards 2008 – ALFS Award: British Actress of the Year 
(Sienna Miller – nominated).

Canção de Primavera – no ar em 23 de novembro
Num pequeno vilarejo da Iugoslávia, entre as décadas 
de 70 e 80, Marko, um senhor que morou 20 anos nos 
EUA, agora vive em sua fazenda cuidando dos netos 
Ivan e Ana, cujos pais tentam a vida na Alemanha. 
Quando chega a notícia de que o casal se separou e não 
pretende voltar para casa, a vida dos meninos se torna 
cada vez mais dura, apesar dos esforços do avô e da 
nova professora de Ivan.

Duração: 104 minutos
Elenco principal: Karl Malden, Jodi Thelen e Damien Nash
Direção: Goran Paskaljevic
Produção: Centar Film e Dan Tana Productions
Distribuição: Cinemavault
Países de origem: EUA e Iugoslávia
Ano de produção: 1982
Classificação indicativa: livre

52



Comandante Abu Raed – no ar em 30 de novembro
Abu Raed é um solitário zelador do Aeroporto Internacional 
de Amã. Um dia, ao voltar para casa usando um chapéu 
de comandante que achou no lixo, ele é seguido por um 
garoto da vizinhança. Ao acordar na manhã seguinte, Abu 
encontra um grupo de crianças do bairro em sua porta, e 
assim começa uma forte amizade. Feliz pela companhia e 
atenção, ele leva as crianças para lugares coloridos ao redor 
do mundo através de suas imaginárias histórias e os inspira 
a acreditarem em suas próprias ambições.

Duração: 110 minutos
Elenco principal: Nadim Sawalha, Rana Sultan, Hussein Al-Sous, 
Udey Al-Qiddissi, Ghandi Saber e Dina Ra’ed-Yaghnam
Direção: Amin Matalqa
Produção: Paper and Pen Films e GigaPix Studios
Distribuição: Fortissimo Films
País de origem: Jordânia
Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Dubai International Film Festival 2007: Muhr Award for 
best actor (Nadim Sawalha) // Durban International Film Festival 
2008: Best First Feature Film // Heartland Film Festival 2008: 
Audience Award; Crystal Heart Award for Feature Film; Grand 
Prize for Dramatic Feature // Image Awards 2009: Outstanding 
Foreign Motion Picture (nominated) // Newport Beach Film 
Festival 2008: Jury Award for Best Actor and Best Actress // Palm 
Springs International Film Festival 2009: John Schlesinger Award 
// Portland International Film Festival 2009: Audience Award for 
Best Director // Rehoboth Beach Independent Film Festival 2008: 
Audience Award for Best Feature // Seattle International Film 
Festival 2008: Golden Space Needle Award for Best Director // 
Sundance Film Festival 2008: Audience Award for World Cinema 
– Dramatic; Grand Jury Prize for World Cinema – Dramatic 
(nominated) // Young Artist Awards 2009: Special Award for 
Outstanding Contribution to Family Entertainment; Young Artist 
Award for Best Performance in an International Feature Film – 
Leading Young Performers (nominated: Hussein Al-Sous and Udey 
Al-Qiddissi) // Travers Film Festival 2008: Jury and Audience 
Award // Helsinki 2008: Audience Award.

Beautiful People – no ar em 7 de dezembro
O filme acompanha a história de quatro famílias 
tipicamente inglesas que se envolvem, de alguma 

forma, com o drama dos refugiados de guerra. De uma 
maneira ou de outra, os personagens acabam quebrando 
preconceitos e rompendo determinadas barreiras sociais 
que os separam da realidade sofrida desses imigrantes.

Duração: 107 minutos
Elenco principal: Thomas Goodridge, Faruk Pruti e Tony Peters
Direção: Jasmin Dizdar
Produção: Arts Council of England, British Film Institute (BFI), British 
Screen Productions
Distribuição: Fortissimo Films
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1999
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: British Independent Film Awards, 1999: Best Original 
Screenplay (nominated); Douglas Hickox Award (Jasmin Dizdar – 
nominated). // Cannes Film Festival, 1999: Un Certain Regard Award // 
Cottbus Film Festival of Young East European Cinema, 1999: Award of the 
Ecumenical Jury – Special Mention // Gijón International Film Festival, 
1999: Grand Prix Asturias – Best Feature (nominated) // Karlovy Vary 
International Film Festival, 1999: Award of Ecumenical Jury – Special 
Mention // Robert Festival, 2001: Best Non-American Film (nominated) // 
Saint-Petersburg International Festival of Festivals 2000: Gold Gryphon. 

Jovens de Coração – no ar em 14 de dezembro
Esse documentário acompanha os preparativos do novo 
show de um coro singular, formado por pessoas cuja idade 
média é de 80 anos. Suas interpretações de canções de 
rock de nomes como Coldplay, Hendrix e The Clash, que já 
renderam a eles ótimas críticas, ganham nova pungência, 
passando por cima de tabus que cercam a velhice, o amor, 
o sexo e a morte. O resultado é um comovente e por vezes 
hilário retrato de pessoas extraordinárias, que podem até ser 
velhas de corpo, mas se recusam a envelhecer no espírito.

Duração:103 minutos
Elenco principal: Joe Benoit, Helen Boston e Louise Canady
Direção: Stephen Walker e Sally George
Produção: Fox Searchlight Pictures, Walker George Films, Channel 
4 Television Corporation
Distribuição: Le Pacte
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: livre
Prêmios: Sundance 2008 – Official Selection.
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Amor Eterno Amor – no ar em 21 de dezembro
Cinquenta anos depois de terem vivido um caso de 
amor numa Bélgica pós-guerra, Andreas e Claire se 
reencontram, ele já viúvo e ela num casamento sem 
paixão ou entusiasmo. Para levar o romance adiante, os 
dois precisam enfrentar questões familiares e de saúde, 
além de lidar com fantasmas do passado.

Duração: 95 minutos
Elenco principal: Julia Blake, Charles “Bud” Tingwell e Kristine Van 
Pellicom
Direção: Paul Cox
Produção: Fox Searchlight Pictures, Walker George Films, Channel 
4 Television Corporation
Distribuição: Cinemavault
Países de origem: Austrália e Bélgica
Ano de produção: 2000
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Australian Film Institute 2000: Best Performance by an 
Actress in a Leading Role (Julia Blake – nominated); Best Performance 
by an Actor in a Supporting Role (Terry Norris – nominated) // Film 
Critics Circle of Australia Awards 2 001 – FCCA Award: Best Actor 
– Female (Julia Blake); Best Supporting Actor – Male (Terry Norris); 
Best Director (Paul Cox – nominated); Best Film (nominated); Best 
Screenplay – Original (nominated) // Golden Trailer Awards 2002 – 
Golden Trailer: Best Romance (nominated) // IF Awards 2000: Best 
Actress (Julia Blake); Best Feature Film // Las Palmas Film Festival 
2001: Golden Lady Harimaguada // Montréal World Film Festival 
2000: Grand Prix des Amériques; People’s Choice Award // Taormina 
International Film Festival 2000: FIPRESCI Prize.

Mestiça – no ar em 28 de dezembro
Lola, uma mestiça de origem martinicana, se envolve 
com dois rapazes: Jamal, um negro muçulmano filho de 
diplomata, e Félix, um judeu pobre da periferia parisiense. 
Quando revela aos dois que está grávida, Lola cria uma 
situação insólita, que força os rapazes a conviverem em 
um triângulo conturbado, sem saber quem é o pai da 
criança. Para não abrirem mão do amor de suas vidas, 
eles são obrigados a encarar seus próprios preconceitos 

e intolerâncias, trazendo uma reflexão sobre os valores 
de cada um.

Duração: 90 minutos
Elenco principal: Julie Mauduech, Hubert Koundé e Mathieu 
Kassovitz
Direção: Mathieu Kassovitz
Produção: Canal+, Les Productions Lazennec e Nomad Films 
Distribuição: Le Pacte
Países de origem: França e Bélgica
Ano de produção: 1993
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: César Awards, France 1994: Best First Work (Mathieu 
Kassovitz – nominated) Most Promising Actor (Mathieu Kassovitz 
– nominated) // Paris Film Festival 1993: Best Actor (Mathieu 
Kassovitz); Special Jury Prize. 

Alta Sociedade – no ar em 4 de janeiro de 2013
Professor de filosofia numa cidade provincial da França, 
Grégoire é um homem discreto e íntegro, que se esforça 
para ensinar seus letárgicos alunos do ensino médio. As 
circunstâncias o levam a Paris, onde ele conhece Patrick, 
um famoso apresentador de TV, cuja carreira está em 
alta, mas não lhe traz felicidade. Patrick quer aprender, 
quer mudar, e quer que Grégoire seja seu mentor. Mas, 
entre esses dois homens de mundos tão diferentes, 
quem vai acabar ensinando as verdadeiras lições?

Duração: 81 minutos
Elenco principal: Laurent Capelluto, Michel Boujenah e Maurice 
Bénichou
Direção: Emmanuel Salinger
Produção: Les Films du Poisson, Rhône-Alpes Cinéma e Arcapix
Distribuição: Le Pacte
País de origem: França
Ano de produção: 2009
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: Genoa Young Directors European FF (Italy) // Athens French 
FF (Greece).

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Anaiz Falcão, Olívia Gratz e  
Júlia Schechtman
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nova temPorada do Cine ConheCimento 
estreia Com oBras de Werner herzog
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Em cartaz há 15 anos no Canal Futura, o Cine Conhecimento começa hoje sua nova temporada 
com uma mostra do diretor alemão Werner Herzog. Apresentado por Lorena Calábria, o 
programa oferece uma seleção dos melhores filmes feitos na história do cinema mundial. 
Ainda nesta edição, marcam presença grandes diretores, como o sueco Ingmar Bergman, 
o finlandês Mika Kaurismäki, a libanesa Nadine Labaki, os franceses Manuel Poirier e Tran 
Anh Dung, o iraniano Majid Majidi, o chinês Zhang Yang, o palestino Rashid Masharawi, 
o jordaniense Amin Matalqa, o norte-americano Hal Hartley, o sérvio Goran Paskaljevic, a 
brasileira Helena Solberg, entre outros.

Os filmes selecionados de Herzog para exibição são algumas das obras mais destacadas da 
carreira do cineasta. O clássico Nosferatu – O Vampiro da Noite (1979), releitura de outro 
longa-metragem do alemão F. W. Murnau, é o filme de estreia. Em seguida, O Enigma de 
Kaspar Hauser (1974), exibido em 27 de julho, ilustra a recorrente postura crítica de Herzog à 
civilização moderna. Na outra semana, dia 3 de agosto, vai ao ar Fitzcarraldo (1982), um dos 
filmes mais citados nas retrospectivas sobre o trabalho do cineasta. Em 10 de agosto, é a vez 
de Aguirre – A Cólera dos Deuses (1972), título que rendeu fama internacional à Herzog.

Nosferatu – O Vampiro da Noite é baseado no romance “Drácula”, de Bram Stoker. O filme 
conta a história de Jonathan, um corretor de imóveis da cidade alemã Wismar, que viaja até o 
castelo do excêntrico Conde Drácula para tentar vender-lhe uma casa em sua vizinhança, mas 
acaba sendo aprisionado pelo vampiro. Obcecado por Lucy, mulher de Jonathan, ele se muda 
para Wismar, levando consigo a peste negra e o terror. Apenas uma mulher pura poderá matar 
o vampiro e salvar a cidade – Lucy é essa mulher.
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Saiba mais sobre Herzog
Werner Herzog fez seu primeiro filme aos 19 anos, em 1961. Este alemão, nascido em 
Munique e criado num pequeno vilarejo na Bavaria, estudou História e Literatura Alemã em 
Petersburgo e em sua cidade natal, escreveu, produziu e dirigiu mais de sessenta filmes, entre 
ficção e documentário, além de assinar doze livros de prosa e a direção de muitas óperas. 
Atualmente, Herzog vive em Los Angeles, mas sempre volta a Munique.

Ao lado de Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge e Wim Wenders, Herzog representou 
uma geração de novos cineastas alemães, que se inspirava no movimento do cinema moderno 
e ganhava novo frescor ao refletir sobre a complexidade do pós-guerra.

Para Lúcia Nagib, Doutora em Artes pela Universidade de São Paulo e autora do livro “Werner 
Herzog – O cinema como realidade”, ele explorou de maneira intensa os limites entre 
realidade e ficção. Ela afirma que a capacidade narrativa deste cineasta alemão depende 
essencialmente da possibilidade da experiência; e seus esforços se concentram na procura 
daquele instante mágico em que o homem vê, sente ou faz algo pela primeira vez. Daí o 
interesse dele em contar histórias que se passam em lugares nunca antes filmados e abordar 
personagens cujo o olhar para o mundo é o de constante descoberta, como no filme O Enigma 
de Kaspar Hauser.

Não perca a mostra do cineasta Werner Herzog no Cine Conhecimento!
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Palavra (En)cantada percorre uma 
viagem na história do cancioneiro 
brasileiro com um olhar especial para 
a relação entre poesia e música. Dos 
poetas provençais ao rap, do carnaval 
de rua aos poetas do morro, da bossa 
nova ao tropicalismo, o filme traça um 
panorama da música brasileira até os 
dias de hoje, costurando depoimentos 
emocionantes, performances musicais 
e surpreendente pesquisa de imagens. 
O documentário também foi exibido 
em 21 de dezembro na faixa Cine 
Especial.

TEMAS: identidade cultural; 
música; personalidades; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 22 de setembro
Duração: 85 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIO:  Festival do Rio – Prêmio 
Melhor Direção 2008

APRESENTADORA: Bia Corrêa do Lago 
é carioca e psicanalista de formação. 
Filha do escritor Rubem Fonseca, 
cresceu entre livros e escritores. 
Teve sua formação acadêmica em 
psicologia, se dedicado à psicanálise 
por 10 anos. Dirige a Capivara Editora, 
editora especializada em livros de 
arte, e é autora de diversos livros de 
fotografia brasileira do século XIX. 
Publicou também vários textos sobre o 
pintor holandês Frans Post, que pintou 
o Nordeste brasileiro no século XVII.

Cine ConheCimento esPeCial Palavra (en)Cantada 

FICHA TÉCNICA 
Elenco principal: Arnaldo Antunes, Maria Bethânia, Chico Buarque, Adriana 
Calcanhotto, Martinho da Vila, Zélia Duncan e Lenine 
Diretora: Helena Solberg
Produtor: David Meyer
Argumento e coprodução: Marcio Debellian
Roteiro: Diana Vasconcellos, Helena Solberg e Marcio Debellian
Montagem: Diana Vasconcellos
Coordenador de pesquisa: Júlio Diniz
Pesquisadores: Frederico Coelho e Heloísa Tapajós
Pesquisa de arquivo: Antônio Venâncio

Equipe São Paulo
Diretor de fotografia: Pedro Farkas A.B.C.
Câmera: André Luiz de Luiz
Logagem: Fernando Rozzo
Assistente de câmera/Logagem: Thais Taverna
Eletricista: Fernando Baia
Maquinária: Neto (José Dantas de Assis Neto)
Som: Gabriela Cunha
Assistente de som: Vinícius Casimiro
Direção de produção: Maria Farkas
Motorista: Doni 1
Motorista: Carlos da Silva

Equipe Rio de Janeiro
Diretor de fotografia: Luis Abramo
Câmera: Stefan Kolumban Hess
Assistente de câmera/Logagem: Reginaldo Lopes
Eletricista: Hélio Xerem
Assistente elétrica: Dininho
Som: Cristiano Maciel
Direção de produção: Marcelo Ferrarini
Assistente de produção: Liana Frota Codina
Motorista: Café
Maquiadora: Érica
Fotografia adicional: Mustapha Barat
Som adicional: Heron Alencar e Toninho Muricy
Assistente de montagem: Welington Dutra
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Design visual: Tecnopop, Marcelo Pereira, Juliana 
Davies, Luke Bosshard e Alexsandro Souza
Música incidental: Leo Gandelman e Nico Rezende
Finalizador: Marcelo Pedrazzi, Afinal Filmes
Edição de som/Mixagem: Denilson Campos
Laboratório de imagem: Labo Cine do Brasil Ltda 
Coordenação-geral: Silvia Rabello
Gerente comercial: Ronaldo Camara
Gerente industrial: Carlos Bequet
Gerente pós-produção digital: Leonardo Puppin
Colorista: Fabio Souza
Velocity HD: Agson Alessandre
Central técnica: Eliaze Mateus
Assessoria jurídica: Correa e Figueiredo – Advogados
Rights clearance: Solberg, Soares & Chafir 
Advogados Associados
Distribuição: Radiante Filmes

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman 
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Em Beirute, no salão de beleza 
Sibelle, cinco mulheres se encontram 
regularmente. Layale é amante de um 
homem casado. Nisrine é muçulmana 
e vai se casar, só que não é mais 
virgem e não sabe como contar 
ao noivo. Rima sente atração por 
mulheres. Jamale não quer envelhecer. 
Rose abdicou de sua vida para 
cuidar da irmã mais velha. No salão, 
entre cortes de cabelo e depilação 
à base de caramelo, homens, amor, 
sexo, casamento, maternidade e 
amadurecimento estão no centro de 
suas conversas mais íntimas. O filme 
foi exibido em comemoração ao Dia da 
Mulher e também dentro da série Cine 
Conhecimento. 

TEMAS: comportamento; gênero
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar em 8 de março
DURAÇÃO: 95 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

Cine esPeCial Caramelo

PRÊMIOS: Argentinean Film Critics Association Awards / Silver Condor (2009): Best 
Foreign Film, Not in the Spanish Language (nominated) // Asia Pacific Screen Award 
(2007): Achievement in Directing (Nadine Labaki – nominated); Best Filmhttp://www.
imdb.com/name/nm0007014/ (nominated); Best Performance by an Actress (Nadine 
Labaki; Yasmine Elmasri; Joanna Moukarzel; Gisèle Aouad; Sihame Haddad; Aziza 
Semaan – nominated) // Oslo Films from the South Festival / Films from the South 
Award (2007): Best Feature // San Sebastián International Film Festival (2007): 
Audience Award; Sebastian Award; Youth Jury Award // Satellite Awards (2008): Best 
Motion Picture, Foreign Language Film Lebanon/France (nominated) // Stockholm Film 
Festival (2007): FIPRESCI Prize.

FICHA TÉCNICA
Elenco principal: Nadine Labaki, Joanna Moukarzel e Gisèle Aouad
Direção: Nadine Labaki
Produção: Les Films des Tournelles; Les Films de Beyrouth; Roissy Films; Sunnyland; 
Arte France Cinéma; Fonds Sud Cinéma (participação); Ministère de la Culture et de 
la Communication (participação); Ministère des Affaires Étrangères (coprodução); 
Ministère Libanais de la Culture (apoio); Cinéfondation (apoio); Bac Films e Centre 
National de la Cinématographie (CNC) (participação)
Distribuição: Imovision
Países de origem: Líbano e França
Ano de produção: 2007

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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Em Moro no Brasil, o diretor finlandês 
Mika Kaurismäki documenta a sua 
trajetória pessoal por diversas cidades 
brasileiras em busca das raízes 
musicais do País. Apaixonado pela 
música local, ele se insere no universo 
de ritmos como caruaru, repente, 
maracatu, afoxé e, claro, o samba. Em 
sua viagem musical, ele convive com 
artistas novos e experientes, projetos 
de inclusão social ligados à música e 
grandes nomes do cenário nacional, 
como Margareth Menezes, Antônio 
Nóbrega, Walter Alfaiate e Seu Jorge. 
O filme também fez parte da temporada 
2012 da série Cine Conhecimento.

TEMAS: identidade cultural; 
música; personalidades; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar em 19 de fevereiro
Duração: 110 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

Cine esPeCial moro no Brasil

FICHA TÉCNICA 
Elenco principal: Margareth Menezes, Antônio Nóbrega, Walter Alfaiate, Caju, 
Castanha, Velha Guarda da Mangueira, Ivo Meirelles, Gabriel Moura e Seu Jorge
Direção: Mika Kaurismäki
Produção: Arte, Magnatel TV GmbH
Distribuição: Magnatel GmbH
Países de origem: Brasil, Alemanha e Finlândia
Ano de produção: 2002

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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O Conexão Futura é uma faixa da 
programação exibida de segunda 
a sexta-feira, ao vivo, a partir das 
14h30. Com um formato baseado em 
inserções ao vivo entre as atrações 
exibidas ao longo da tarde no Canal 
Futura, o programa é totalmente 
interativo e busca a prestação 
de serviços à sociedade ao focar 
assuntos de interesse público. As 
pautas procuram fazer uma análise 
crítica e contextualizada dos temas 
abordados e são definidas também 
pela possibilidade de alinhamento às 
causas defendidas pelo Canal Futura, 
que tratam de temáticas alinhadas ao 
desenvolvimento humano, educação, 
saúde, cidadania, meio ambiente, 
empreendedorismo e trabalho.  
A proposta do programa é buscar 
articulação em rede em parceria 
com duas outras áreas do Canal 
Futura: Programação e Mobilização 
Comunitária. Em 2012, o Conexão 
Futura acompanhou de perto algumas 
discussões importantes, como o 
movimento do mercado de trabalho 
no carnaval, a memória brasileira 
guardada no Real Gabinete Português 
de Leitura e ainda destaque para 
a cobertura especial da Rio+20 – 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente. 

ConeXão Futura

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 2 de janeiro 
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIROS: toda a rede de Articulação e Mobilização Comunitária do Canal Futura e rede de 
Universidades Parceiras (TV Mackenzie, Furb TV, Fundarte, TV Pitágoras, TV Serra Azul, TV Uesc, TV 
Ufop, TV Unaerp, TV Unama, TV Unifor, TV Unisc, TV Unisinos, TV Univali, TV Univap, UPF TV, TV Unimep, 
TV Umesp, TV IFF, TV PUCMG, TV Univates, TV Unifra, TV Unesp, UCS TV, TV Cesumar, TV Unipar).

APRESENTADOR: Cristiano Reckziegel é jornalista e cineasta. Mestre em 
Documentário pela Goldsmiths College, Universidade de Londres, dirigiu projetos de 
vídeo em diversos países como Reino Unido, Espanha, Portugal e Polinésia Francesa. 
Trabalhou nas rádios CBN Porto Alegre, Rádio Gaúcha e Rádio Bandeirantes AM. 
Foi repórter e apresentador na TV Unisinos (parceira do Futura) e repórter e editor 
na RBS TV. Está ligado ao Canal Futura desde 2003 e por 5 anos foi repórter e editor 
em São Paulo. Atualmente, é apresentador e editor do programa Conexão Futura, 
atuando na equipe central no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA
Apresentadores: Cristiano Reckziegel, Lísia Palombini, Thiago Gomide, Pablo de 
Moura e Dani Moura 
Coordenador do Núcleo de Jornalismo: José Brito Cunha 
Editora: Adriana Levis, Jorge Melo
Produção: Meriene Mazzei 
Estagiários: Sara Oliveira, Livia Ganem, Rafaella Lopes e Renata Grota
Operadores de câmera: Guilherme Chagas, Marcius Clapp e Tiago Oliveira
Operador de áudio: Marco Antonio Pereira 
Assistente de estúdio: Natasha Proença
Diretor de imagens: Pierre Bayot 
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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Um novo método de ensino, que está 
sendo testado numa escola do Canadá, 
tenta preparar a próxima geração de 
estudantes para assumir os desafios 
ambientais. Os alunos recebem a 
missão de identificar, analisar e 
apresentar uma possível solução 
para um problema existente na sua 
comunidade. Nesse processo, os 
jovens aprendem sobre as incertezas 
enfrentadas por aqueles que querem 
mudar as coisas, e o telespectador 
mergulha em um projeto que pode ser 
reproduzido em outras realidades. O 
programa também foi exibido na faixa 
Mundo.doc (especial Rio+20) em duas 
partes (20 e 21 de junho)

TEMAS: escola; metodologia em 
educação; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em 
geral
ESTREIA: 2012
Exibido em 3 partes: 8, 15 e 22 de 
junho
DURAÇÃO: 89 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Criadores de esPerança

FICHA TÉCNICA 
Direção: Fernand Dansereau
Produção: Monique Simard e Christian Medawar
Distribuição: NFB – The National Film Board Of Canada

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman
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O Criaticidades nasceu com a missão 
de investigar como a economia 
criativa pode contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico 
das cidades. A iniciativa é composta 
por cinco programas que apresentam 
cases e entrevistas com especialistas 
brasileiros e estrangeiros. São 
exemplos bem-sucedidos de 
municípios que conseguiram bons 
resultados com novas alternativas 
de evolução, como Paulínia, em São 
Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro. A 
realização é da Garimpo de Soluções e 
da Umana Comunicação Inteligente.

TEMA: desenvolvimento territorial
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

CriatiCidades – Cidades Criativas do Brasil

Sinopses por  episódio  (26  minutos) :

Economia Criativa – no ar em 7 de maio
O primeiro episódio apresenta o que é a economia criativa, seu surgimento e como se 
tornou uma política de governo na Inglaterra. Especialistas contam como este modelo 
econômico cresceu e proporcionou a geração de novos negócios em todo o mundo.

Cidades Criativas – no ar em 14 de maio
Quais os fatores e tendências das mudanças urbanas? A dinâmica pós-industrial, 
a globalização, as mídias digitais e a concentração demográfica nas cidades são 
questões a serem debatidas para buscar caminhos de sustentabilidade.

Moda e Design – no ar em 21 de maio
O programa mostra como setores de destaque da economia nacional já se apropriaram 
criativamente da valorização dos produtos artesanais, sustentáveis e tipicamente 
brasileiros. No design, surgem novas formas e materiais; na moda, um modo brasileiro 
de ser.

Empreendedorismo – no ar em 28 de maio
Os conceitos de ousadia, inovação e risco estão diretamente ligados ao 
empreendedorismo. Este documentário apresenta experiências bem-sucedidas em 
diferentes áreas relacionadas à economia criativa, tanto no Brasil como no exterior.

Paraty e Paulínia – no ar em 4 de junho
Paraty e Paulínia tornaram-se exemplos de desenvolvimento, inovação e cultura. São 
dois modelos que resultaram no envolvimento da sociedade civil e no crescimento 
econômico: um vem da iniciativa privada, o outro é governamental.

Folha de S. Paulo 07/05/2012
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FICHA TÉCNICA 
Direção e produção executiva: Andréa Pinto
Roteiro e edição de conteúdo: Ana Carla Fonseca, 
Andréa Pinto e Juliana Rodrigues
Pesquisa: Juliana Rodrigues e Manuela Fernandes
Direção de produção e assistência de direção: 
Maria Laura Cesar
Produção: Ana Flávia Pinheiro, Manuela Fernandes e 
Marialda Scarton 
Tradução: Ana Carla Fonseca
Direção de fotografia: Ale Samori, Felipe Sabugosa, 
Felipe Mucci, Gabriel Kalim Mucci e Lucas Rached
Som direto: Alfredo Alves Guerra, Chico Dall’inha, 
Guthemberg Pereira e Tamis Haddad
Assistente de câmera: Karla Meneghetti
Maquiagem: Letícia de Carvalho e Rebeca Magalhães
Eletricista: Diogo Costa
Edição: Chussei Jukemura Neto
Trilha sonora original e edição de som: Ricardo 
Severo
Finalização: Pedro Marques
Vinheta: Pedro Marques
Motoristas: Elaelsom Miranda Neves, Marcelo Ozores, 
Alberto Luiz Pardo, Paulo Siton, Anderson Lopes 
Damasceno, Ivonildo Teixeira Lima, Bernardo Souza 
Pintos, Nelson dos Santos e Daniel Barueri
Luz: Universo Imagens
Entrevistados por ordem de aparição: 
Rodrigo Almeida – Filósofo
Mana Bernardes – Designer de joias, poeta e artista 
plástica
Rubens Ricupero – Embaixador
Cristiano Prado – Gerente Firjan
Lídia Goldenstein – Economista e consultora
Charles Landry – Comedia Consultancy
John Howkins – BOP Consulting
Anamaria Wills – Creative Industries Development 
Agency (CIDA)
Andrew Senior – Andrew Senior Associates
Tom Fleming – Creative Consultancy 
Altair Assumpção – Sustainable Hub
Jurema Machado – Coordenadora de Cultura – Unesco

Cláudia Leitão – Secretária de Economia Criativa – MinC
Cláudia Ramalho – Gerente de Cultura Sesi/DN
Agradecimentos: Albert Moreira, Amir Slama, 
Antonia Regina Moura Leite, Bernadete Passos, Cafe 
1001, Casa Azul, Diana Sternfeld, Douglas Harris, 
Estudio Bola, Faculdade Santa Marcelina, Firjan RJ, 
Graça Cabral, Heathrow Airport, Hotel Parque Perequê, 
Irmãos Campana, Lenitta Oliveira, Lilla K, London 
Design Festival, Lu da Silva, Mauro Munhoz, Mayumi 
Otake, Mint Hotel (Paul Hirons), Nutria, Objeto Brasil, 
Parque Ibirapuera – Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente, Restaurante Brasil a Gosto, São Paulo 
Design, Sesc Belenzinho, Sesc Pompeia, Showroom and 
Workstation, Silvia Bacan, Simone Alexal
Imagens gentilmente cedidas por: 
Aécio Sarti, Alexandre Schneider, Andréa Pinto, Andrea 
Sader, Andreas Strasser, Anna Penteado, Casa Azul, 
Césare Pergola, D7 Filme, Elisa Machado, Gustavo 
A. Reis, Idea Brasil, Javier Pernas, Jum Nakao, 
Luminosidade – Protótipo Filme, Manuela Fernandes, 
Maria Laura Cesar, Mauro Kury, Sesc SP, Stop Motion 
Paulínia, Vida Video, VisitBritain e Xènia Fuentes Lozano
Mídias digitais: Layla Guerra, Júlio Gurgel e Isabel 
Colucci
Design e programação web: Magda Martins e 
Alisson Ribeiro
Texto web: Simão Molinari
Gerente administrativo: Adriane Kratz
Criação e direção-geral do projeto Criaticidades: 
Ana Carla Fonseca e Ricardo Mucci
Realização: Garimpo de Soluções e Umana 
Comunicação 
Patrocínio: Santander
Distr ibuição:  Umana F i lmes

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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Idealizado e realizado pela Elo 
Company (distribuidora de conteúdo 
audiovisual) com patrocínio da CPFL 
Energia, apoio da CPFL Cultura e do 
Governo do Estado de São Paulo – 
Secretaria da Cultura, Programa de 
Ação Cultural 2011, o Curta Como 
Quiser – 1º Festival Multimeios de 
Curtas-Metragens estimula e promove 
a expressão artística por meio do 
audiovisual, contando histórias dentro 
da temática Relações Contemporâneas 
no formato de curta-metragem. 

TEMAS: diversidade cultural; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Elo Audiovisual Serviços 
Ltda.
PRÊMIOS:
Terminal Santo Ângelo – Vencedor na 
Categoria Eu e o Mundo e Vencedor do 
Prêmio CPFL Cultura de Codireção
O Céu no Andar de Baixo – Vencedor 
na Categoria Eu e O Outro
Omoidê – Vencedor na Categoria Eu e 
Eu Mesmo 
147 – Vencedor na Categoria Eu e O 
Tempo
Pimenta – Vencedor na Categoria Eu 
e O Futuro

Curta Como Quiser

Sinopses por episódio (24 x 15 minutos / 5 x 5 minutos):

Categoria: Eu e Eu Mesmo (até 15’)

Quando as Cores Somem (15’) – no ar em 5 de novembro
Laila percebe que as cores de suas pinturas se modificam quando ficam no escuro. 
Direção: Luciano Lagares de Sousa
Ano de produção: 2009
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Animação

A Porta do Quarto (8’) – no ar em 6 de novembro
Todo deslocamento começa pela porta do quarto. Uma breve história de vida contada 
em um único enquadramento. 
Direção: Olavo Amaral
Ano de produção: 2012
Cidade e estado: Porto Alegre/RS
Gênero: Ficção dramática

Risco (15’) – no ar em 7 de novembro
Andarilho dessocializado promove nas ruas do Rio de Janeiro interessante intervenção 
artístico-urbana. O documentário percorre seu dia a dia e seus grafismos em instigante 
ensaio poético narrado por Othon Bastos. 
Direção: Bernardo Gebara
Ano de produção: 2004
Cidade e estado: Rio de Janeiro/RJ
Gênero: Documentário jornalístico

De Lá pra Cá (14’) – no ar em 8 de novembro
Ciro é segurança e trabalha à noite. Clarisse é doméstica e trabalha de dia. Os dois 
são casados, trabalham na região metropolitana e moram em Porto Alegre. Andam 
de lá pra cá e só se encontram na estação do Trensurb. Um vínculo frágil, mas que 
ainda os une. 
Direção: Frederico Pinto
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: Porto Alegre/RS
Gênero: Ficção dramática
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Da Silva (15’) – no ar em 9 de novembro
Da Silva é a história de Marcos Mariano da Silva, um 
homem encarcerado injustamente por 19 anos, que 
perde a visão na cadeia e, enfim, recebe a indenização 
devida do Estado. A reparação financeira, no entanto, 
não muda o desfecho dessa tragédia brasileira, em que 
a redenção só vem ao último suspiro.
Direção: Patrícia Travassos
Ano de produção: 2012 
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Documentário jornalístico

Omoidê (12’) – no ar em 10 de novembro
Viagem pelo universo onírico das lembranças (omoidês) 
de uma imigrante japonesa, na desativada Estação 
Leopoldina, no Rio de Janeiro. Presente e passado, 
realidade e memória se mesclam, compondo a narrativa 
fragmentada e de imagens que se assemelham 
às paredes carcomidas e enferrujadas dos trens 
abandonados na Estação. 
Direção: Dannon Lacerda
Ano de produção: 2009
Cidade e estado: Rio de Janeiro/RJ
Gênero: Ficção dramática

Categoria: Eu e o Futuro (até 15’)

O Dono da Pena (10’) – no ar em 12 de novembro
Na repetição das horas, um poeta em busca de si próprio 
encanta-se com a possibilidade de romper as correntes 
do cotidiano. Breve história do fragmento de tempo em 
que nos sentimos capazes de mudar tudo. 
Direção: Claudia Nunes
Ano de produção: 2005
Cidade e estado: Goiânia/GO
Gênero: Ficção dramática

Pimenta (13’) – no ar em 13 de novembro
Interior da Bahia, anos 60. Não fosse a garrafa de 
pimentas que seu pai ganhara de presente, seria uma 
tarde qualquer para Zeca. Era uma garrafa linda, mas 
muito perigosa, e ele tinha que se livrar dela. 

Direção: Eduardo Mattor
Ano de produção: 2010
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Ficção

180° (6’) – no ar em 14 de novembro
Após ser abandonada pelo marido e ver sua filha sofrendo 
pela ausência da figura paterna, a mãe decide superar a 
dor da separação para trazer alegria de volta à vida da 
criança. Juntas, elas passam a viver situações simples da 
vida com união e ternura, mostrando que a vida, apesar de 
todos os seus obstáculos, pode ser mais doce. 
Direção: Marcelo Galvão
Ano de produção: 2012
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Ficção dramática

Terra Incógnita (15’) – no ar em 15 de novembro
Depois da morte inesperada de sua esposa, Diego, 75 
anos, percebe que sua vida também está chegando ao 
fim. 
Direção: Beto Carminatti e Gil Baroni
Ano de produção: 2005
Cidade e estado: Curitiba/PR
Gênero: Ficção dramática

49 Dias (14’) – no ar em 16 de novembro
Shigueyoshi acabou de perder seu filho em um acidente 
de trânsito e descobre, no dia da missa japonesa de 49 
dias de morte do seu filho, que terá um neto. 
Direção: Tati Fujimori
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Ficção dramática

Volto Logo (10’) – no ar em 17 de novembro
Um noivo caminhando por uma estrada deserta em 
busca de gasolina. Uma noiva aguardando o retorno do 
seu marido. As dúvidas surgem no interior dos jovens 
personagens que acabaram de se casar. Como será a 
vida daqui pra frente? 
Direção: Eduardo Wannmacher
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Ano de produção: 2010
Cidade e estado: Porto Alegre/RS
Gênero: Ficção dramática

Categoria: Eu e o Mundo (até 15’)

O Garoto Barba (14’) – no ar em 19 de novembro
Fábula sobre uma criança que, devido a uma rara doença, 
tem barba. Felipe gosta de ser como é, mas se sente 
deslocado porque as outras pessoas costumam olhar 
para ele de forma diferente. Quando seus pais resolvem 
submetê-lo a uma moderna cirurgia de remoção de pelos, 
será preciso que o garoto tome uma decisão drástica. 
Direção: Christopher Faust
Ano de produção: 2010
Cidade e estado: Curitiba/PR
Gênero: Ficção comédia

Enciclopédia (14’) – no ar em 20 de novembro
Alex é um menino tímido, franzino e de óculos grossos. 
Ele percebe o mundo através dos verbetes que formam 
os volumes de uma enciclopédia. Mas ele vai descobrir 
que nem todas as palavras de uma enciclopédia podem 
decifrar uma menina de 10 anos. No momento em 
que conhece Amanda, ele aprende que o amor nos dá 
coragem para fazermos coisas antes inimagináveis. 
Direção: Bruno G. Barreto
Ano de produção: 2009
Cidade e estado: Porto Alegre/RS
Gênero: Ficção romântica

A Terra a Gastar (6’) – no ar em 21 de novembro
O homem em sua terra depara-se com as consequências 
de seu consumo excessivo e se vê obrigado a adotar 
medidas que mudarão seu estilo de vida. 
Direção: Cassia M. Itamoto e Celina Kurihara
Ano de produção: 2009
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Animação

Quem É Rogério Carlos? (14’) – no ar em 22 de 
novembro

Quem é Rogério Carlos? narra a história de Adelino, 
fã fanático de Rogério Carlos, que não aceita que as 
pessoas acreditem que o rei da música brasileira é 
Amado Batista. 
Direção: Pedro Bughay
Ano de produção: 2012
Cidade e estado: Porto Alegre/RS
Gênero: Ficção comédia

O Fim do Recreio (15’) – no ar em 23 de novembro
No Congresso Nacional, um projeto de lei de acabar 
com o recreio escolar. Ao mesmo tempo, em uma escola 
municipal de Curitiba, um grupo de crianças pode mudar 
toda essa história. Recheado de vibrantes brincadeiras 
infantis, O Fim do Recreio é um curta-metragem para 
todos os públicos, que bota a boca no trombone e avisa: 
cobra parada não engole sapo! 
Direção: Nélio Spréa e Vinicius Mazzon
Ano de produção: 2012
Cidade e estado: Curitiba/PR
Gênero: Ficção com animação / Aventura

Terminal Santo Ângelo (14’) – no ar em 24 de novembro
Terminal Santo Ângelo é um documentário sobre um 
lugar que os espectadores não imaginam que ainda 
exista nos dias de hoje, onde moram pessoas que 
padecem de uma doença que todos acreditam estar 
enterrada no passado. É um filme sobre como vivem 
atualmente os habitantes do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti 
Cavalcanti, vulgo Santo Ângelo. 
Direção: Camila Lisboa
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Documentário educativo

Categoria: Eu e o Outro (até 15’)

O Céu no Andar de Baixo (15’) – no ar em 26 de 
novembro
Desde os 12 anos de idade, Francisco faz fotografias de 
céu. Um dia, algo diferente aparece em uma de suas 
fotografias, mudando a sua rotina. 
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Direção: Leonardo Cata Preta
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: Belo Horizonte/MG
Gênero: Animação dramática

A Grande Viagem (15’) – no ar em 27 de novembro
Seu Mário não consegue mais distinguir com clareza 
passado e presente. Revive em sua mente uma fase 
de sua vida em que vendia, de porta em porta, guias 
de viagem. Entretanto, Mário nunca viajou, mas agora 
surge a oportunidade de conhecer os quatro cantos da 
terra junto de Felipe, seu neto e parceiro nessa grande 
viagem. 
Direção: Caroline Fioratti
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Ficção dramática

Meu Avô e Eu (12’) – no ar em 28 de novembro
Durante uma entrevista para conseguir emprego, um 
jovem faz algumas reflexões sobre sua situação: seus 
medos, suas lembranças, seus devaneios. 
Direção: Caue Nunes
Ano de produção: 2010
Cidade e estado: Campinas/SP
Gênero: Ficção dramática

Obrigada! (6’) – no ar em 29 de novembro
Todos os dias um mero dono de bar deixa sua mãe 
sentada num canto, enquanto cuida de seus afazeres. 
Um descontraído vizinho cansa de observar a pobre 
senhora naquele estado e decide raptá-la para mostrar 
as belezas da cidade onde mora, deixando-a no mesmo 
local ao final do passeio, sem que seu filho notasse sua 
ausência. 
Direção: Giancarlo di Tommaso
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: Rio de Janeiro/RJ
Gênero: Ficção dramática

Obrigado, Doutora (5’) – no ar em 30 de novembro
Médica solitária realiza misteriosas visitas aos seus 

pacientes. 
Direção: Alan Medina, Gustavo Clive Rodrigues e Victor 
Simões
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: São Caetano do Sul/SP
Gênero: Ficção dramática

Argentino (14’) – no ar em 1º de dezembro
Argentino, assim conhecido por ter sotaque, é um 
falsário atípico. Ele impõe novos nomes a seus clientes. 
Sua rotina muda quando recebe uma carta de sua 
esposa abandonada e não consegue desvendar o nome 
da menina no ponto de ônibus. 
Direção: Diego da Costa
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Ficção dramática

Categoria: Eu e o Tempo (até 05’)

3x4 (5’) – no ar em 5 de dezembro
Silva sonha em ser escritor, mas descobre que não tem 
ideias próprias. O que fazer? O que escrever? 
Direção: Caue Nunes
Ano de produção: 2010
Cidade e estado: Campinas/SP
Gênero: Animação comédia

Sorria (Smile) (4’) – no ar em 6 de dezembro
Sorria é a história de um sorriso imaginário que viaja 
de pessoa em pessoa e torna o dia delas bem mais 
proveitoso. 
Direção: Bruno Vaks
Ano de produção: 2009
Cidade e país: Nova Iorque, EUA
Gênero: Ficção dramática

5 Minutos (5’) – no ar em 7 de dezembro
Quando Laura e Rui, um casal brasileiro que mora em 
Londres, vão a um pub e encontram o lugar fechado, 
começam a discutir sobre quanto tempo cinco minutos 
na verdade é. 

69



Direção: Quico Meirelles
Ano de produção: 2011
Cidade e estado: São Paulo/SP
Gênero: Ficção dramática

147 (4’) – no ar em 8 de dezembro
Uma simples ajuda pode se tornar arriscada. Então, o 
que fazer quando a velocidade se torna mais importante? 
Só nos resta o desespero! 
Direção: Marcelo Tannure
Ano de produção: 2010
Cidade e estado: Nova Lima/MG
Gênero: Animação comédia

Nefelibata (3’) – no ar em 9 de dezembro
Nefelibata adj. e s.m. e s.f.: Que, ou pessoa que vive nas 
nuvens, cujo espírito vagueia num mundo ideal. 
Direção: Antonio Balbino
Ano de produção: 2010
Cidade e estado: Brasília/DF
Gênero: Experimental

FICHA TÉCNICA 
Distribuição: Elo Audiovisual Serviços Ltda.

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Olívia Gratz e Júlia Schechtman
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A série Dinheiro no Bolso é uma 
parceria entre a BM&FBovespa e o 
Canal Futura que pretende mobilizar 
e transmitir de maneira lúdica e 
educativa conceitos sobre finanças, 
economia e empreendedorismo aos 
jovens brasileiros.
O game show chega em sua segunda 
temporada com dez programas. Neles, 
dez participantes escolhidos pela 
internet testam seus conhecimentos 
financeiros na busca pelo prêmio 
de 10 mil reais em créditos para a 
compra de ações. Ao término de 
cada programa, um dos participantes 
é eliminado até que dois jogadores 
se enfrentam no programa final. Os 
participantes passam por muitos 
desafios e surpresas que podem mudar 
totalmente o rumo do jogo. 
Comandada pelo apresentador e 
ator Rafael Losso, a série contou 
com consultoria de Gustavo Cerbasi, 
consultor financeiro e escritor, e 
teve a participação dos educadores 
financeiros Mauro Calil, Conrado 
Navarro, André Novaes e Leonel 
Pereira.

TEMAS: educação financeira; game 
show; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS:  BM&FBovespa

APRESENTADOR: Rafael Losso é ator e 
apresentador.

dinheiro no Bolso

Sinopses por  episódio  (26  minutos) :

Episódio 11 – no ar em 24 de setembro
No primeiro episódio da segunda temporada de Dinheiro no Bolso, Rafael Losso 
apresenta ao público os dez participantes da série: Adib, Adriana, Carina, Cíntia, 
Dayres, Felipe, Laís, Tiago, Vinicius e Wesley.
Através das provas Invista e Ganhe; Pega Rápido e Volte uma Casa, este programa 
foca na importância do controle financeiro familiar e também explica o que são ações. 
Participam também deste episódio o especialista Conrado Navarro e Leonel Pereira.

Episódio 12 – no ar em 1º de outubro
O segundo episódio da nova temporada da série Dinheiro no Bolso fala sobre 
Planejamento Financeiro. O programa traz exemplos práticos para quem namora ou é 
casado e também dicas valiosas sobre como cuidar do seu dinheiro levando em conta 
as diferentes opções profissionais das pessoas. Rafael Losso vai ensinar e testar os 
conhecimentos dos jogadores fazendo perguntas nas seguintes provas: Cesta, Pega 
Rápido e Volte uma Casa.
O episódio conta ainda com a participação dos especialistas Leonel Pereira, Mauro 
Calil e Conrado Navarro.

Episódio 13 – no ar 8 de outubro 
Com o título “Como sobrar dinheiro?”, o terceiro episódio da nova temporada da série 
Dinheiro no Bolso fala da importância de economizar e poupar seus rendimentos, de 
como usar melhor o 13º salário e também como proceder em uma situação de dívida. 
Apresentado por Rafael Losso, com a participação do especialista Gustavo Cerbasi, 
este episódio apresentas as seguintes provas: Pisou na Bola, Zero a Cem e 
Escondidinho.
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Episódio 14 – no ar em 15 de outubro
Agora com oito participantes na disputa e sem o recurso 
da “Rosa Azul”, que foi usada no programa anterior para 
dar nova vida para Wesley, o quarto episódio da série 
Dinheiro no Bolso fala sobre comportamento financeiro.
Através das provas Mexeu, Perdeu, Enrola e Zero a Cem, 
Rafael Losso mostra a diferença dos hábitos de compra 
entre homens e mulheres e ensina as maneiras mais 
inteligentes de fazer um crediário ou parcelar um presente.
Participação dos especialistas André Novaes e Gustavo 
Cerbasi.

Episódio 15 – no ar em 22 de outubro
No seu quinto episódio, a série Dinheiro no Bolso fala 
sobre dívidas e crédito. E dentro desse universo serão 
abordados diversos temas, como consórcio, tabelas 
de juros e dicas para sair de uma dívida. O programa 
começa com sete participantes, conta com as provas 
Invista e Ganhe e Pega Rápido, além de contar com uma 
grande surpresa no final do programa que pode virar o 
jogo de ponta-cabeça. Dinheiro no Bolso é apresentado 
por Rafael Losso e conta com as participações dos 
especialistas Mauro Calil e Leonel Pereira.

Episódio 16 – no ar em 29 de outubro
Rafael Losso comanda o sexto programa da série 
Dinheiro no Bolso, que tem o título “Poupar para o 
Futuro”, e aborda temas como investimentos, seguros 
e previdências.
Com a volta de Claudia e Vinicius, o programa começa 
com sete participantes na disputa e tem as provas 
Mexeu, Perdeu, Enrola e Zero a Cem.
Participação do especialista Gustavo Cerbasi e André 
Novaes.

Episódio 17 – no ar em 5 de novembro
Dinheiro no Bolso entra na reta final da segunda 
temporada, e no sétimo episódio o jogo aborda fatores 
internos e externos da economia. Rafael Losso propõe 
aos nossos (agora seis) participantes questões sobre 

taxas de juros, mercado financeiro e prazos.
Este programa conta novamente com as participações 
dos especialistas Gustavo Cerbasi e Leonel Pereira e 
apresenta as provas Enrola, Zero a Cem e Escondidinho.

Episódio 18 – no ar em 12 de novembro
No oitavo programa da série Dinheiro no Bolso, chegou 
a hora dos mitos sobre os investimentos. O apresentador 
Rafael Losso continua ensinando e testando os 
conhecimentos da audiência e dos quatro participantes 
que permanecem no jogo. Provas como Mexeu, Perdeu, 
Caixa Preta e Mico nos ajudam a descobrir as melhores 
alternativas e estratégias de investimentos. Participações 
dos especialistas Leonel Pereira e Mauro Calil.

Episódio 19 – no ar em 19 de novembro
E no penúltimo programa da segunda temporada de 
Dinheiro no Bolso, o assunto é o mercado de ações. “O 
que são ações?”, “Como se tornar um acionista”, “O que 
significa homebroker?” e outras particularidades desse 
universo fazem o conteúdo das perguntas propostas 
pelo apresentador Rafael Losso.
Felipe, Cinthia e Vinicius, os três finalistas dessa 
temporada, encaram provas como Pega Rápido, Zero a 
Cem e Volte uma Casa.
Participações dos especialistas Conrado Navarro e 
André Novaes.

Episódio 20 – no ar em 26 de novembro
O programa final da segunda temporada de Dinheiro 
no Bolso define quem ficará com os R$ 10.000,00 em 
créditos para compra de ações. Neste último episódio, 
o tema que definirá a sorte de Felipe ou Vinicius, os 
dois finalistas do programa, é Bolsa de Valores. Com 
apresentação de Rafael Losso, as provas do programa 
são o Pega Rápido, Enrola e Todos por Dois que contará 
com a participação de todos os participantes que foram 
eliminados do Dinheiro no Bolso. 
Participações dos especialistas Gustavo Cerbasi e 
Conrado Navarro.
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FICHA TÉCNICA 
Part ic ipantes :  Wesley Thiago Santana de Souza, 
Vinícius Dantas Manfredi, Tiago Louzado Gonçalves, 
Laís Bim Rosine, Felipe Bernardi Cassola, Edilaine 
Adriana dos Santos Tigre, Dayres da Silva Carneiro, 
Cíntia Braz Gonçalves, Carina Ferreira e Adib Jetane 
Luis de Mendonça Silva 
Direção: Fernando Soares
Assistente de direção: Renata Bianchi
Roteiro: Márcio Araújo
Locução: Luiz Eduardo Baiano
Produção executiva: Gil Ribeiro
Coordenadora de produção: Tathiana Pires
Direção de fotografia: Césio Lima
Direção de arte: Marcos Carvalheiro
Auditoria: PP&C Auditores Independentes
Equipe de produção: Nani Escosteguy e  
Juliana Boscardin
Figurino: Juliana Maia
Maquiagem: Beto Gomes
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a relevânCia da avaliação na 
ComuniCação Para o desenvolvimento
Mônica Rodrigues Dias Pinto – gerente de desenvolvimento institucional

“Nem todas as coisas que contam
 são contáveis. E nem todas 
as coisas que podem ser
contabilizadas contam.”
Albert Einstein

O grande desafio daqueles que empreendem projetos com foco na transformação social é 
desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação capazes de dar conta e de acompanhar 
todas as dimensões de seus respectivos projetos no tempo e no espaço. Às vezes, tem-se 
a tentação de eleger indicadores de fácil acompanhamento pela facilidade na coleta de 
dados. Por vezes, rejeita-se esse tipo de indicadores, alegando-se que não são capazes de 
dar conta da complexidade das coisas que se pretende avaliar. Todos esses movimentos são 
legítimos e fazem parte da trajetória daqueles que buscam um processo avaliativo fidedigno e 
consistente. A tarefa de avaliar não é nada trivial, como diz o grande cientista acima.

O Canal Futura é um projeto de comunicação para a transformação social. Trabalha a partir de 
uma dinâmica singular de produção em TV, caracterizada, sobretudo, pelo uso de diferentes 
mecanismos de diálogo e colaboração que mantêm o círculo virtuoso da comunicação orientado 
para o desenvolvimento social. O Futura, comprometido em ser um aliado da sociedade, na 
conquista de mudanças sociais sustentáveis, não pode atuar descolado do próprio objeto, ou 
seja, dessa mesma sociedade que a inspira. No caso do Futura, a comunicação é uma via de 
mão dupla, que transforma e é transformada em um processo cíclico de compartilhamento de 
informações e empoderamento de pessoas e comunidades que perpassa a linha de produção 
dos programas e os projetos e ações sociais realizados nos territórios.

Neste constante exercício de ouvir o outro, o Futura utiliza diferentes modalidades de 
pesquisa e avaliação, que trazem contribuições estratégicas, tanto para o modelo de 
produção quanto para a atuação do Futura nas comunidades. Ou seja, os “achados” desses 
estudos retroalimentam a concepção dos programas, a adequação de formatos, conteúdos e 
linguagens, o desenho de grade da programação e o planejamento com as instituições sociais 
parceiras nos territórios. O que comunicar, como, com que e para quem? Quais estéticas, 
narrativas e formatos adotar? Quem são e o que querem os nossos diferentes públicos? 
Qual a avaliação sobre os materiais que produzimos? Nossos projetos presenciais produzem 
resultados? Como podemos aprimorá-los? As perguntas são muitas. As respostas também. 

O público que tem o hábito de assistir ao Futura é acompanhado em pesquisas anuais 
realizadas com o Instituto Datafolha desde 1999. A mais recente, feita em 2011, mostra que a 

74



cobertura tecnológica do Futura atinge cerca de 84 milhões de brasileiros por meio de antenas 
parabólicas convencionais e miniparabólicas, TV por assinatura e TV aberta (geradora e 
rede de TVs universitárias). Deste total, 41 milhões de pessoas declaram assistir ao Canal 
regularmente, sendo 7 milhões de crianças com idade entre 4 e 12 anos. A Banda C, formada 
pelas antenas parabólicas convencionais, responde por 18,4 milhões dos telespectadores 
habituais; a TV por assinatura, por 11, 6 milhões; o VHF e o UHF, por 4 milhões.

Grande parte do público encontra-se entre 16 e 40 anos (população economicamente ativa) e 
pertence às classes C, D e E, que busca no Canal conhecimentos para sua vida profissional, 
escolar, familiar e social. Oitenta por cento possuem escolaridade até o nível médio. Outro 
dado bastante relevante apontado por essa pesquisa é que cerca de 2,6 milhões de educadores 
assistem ao Futura, um número muito expressivo.

Em 2011, foi feita uma pesquisa exploratória em um universo de 1.027 instituições sociais 
parceiras – entre agências governamentais, associações, Oscips, ONGs, coletivos e grupos 
informais, cooperativas, escolas, fundações, instituições religiosas e universidades – 
mesclando estudos qualitativos e quantitativos, para identificar-se aspectos positivos e 
outros a melhorar do trabalho que é desenvolvido com o Futura. Abaixo, apresentamos uma 
síntese dos principais resultados encontrados:

• 97,7% das instituições consideram que o Futura contribui com informações sobre as 
causas sociais relevantes e 85,7% consideram que o Futura disponibiliza informações de 
qualidade sobre essas causas;

• 78,4% apreciam a pluralidade das informações fornecidas;
• 79% apontam que o Futura auxilia no aprofundamento de temas e no uso de materiais 

audiovisuais; 
• 73% declaram que o Futura ajuda na formação de opiniões sobre temas não trabalhados 

pelas instituições;
• 71% acreditam que o Futura contribui para a qualidade dos projetos que desenvolvem;
• 64% afirmam que o Futura ajuda na ampliação do público atendido;
• 83% declaram que o Futura auxilia na criação de novas metodologias, 69% na diversificação 

das linhas de atuação, 62% na elaboração de novos produtos e 56% na diversificação do 
público atendido;

• 88% apontam que o Futura ajuda no diálogo entre instituições e redes, 76% no 
estabelecimento de novas parcerias e 72% na inserção em novas redes; 

• 100% delas consideram o conteúdo do projeto Maleta Futura alinhado com seus interesses.

Dessa forma, observamos que as iniciativas de pesquisa e avaliação – por proporcionarem 
oportunidades de diálogo e reflexão – configuram-se como ações indispensáveis para 
a manutenção do Canal Futura e sua missão. Esse exercício constante de verificação e 
autoanálise ajuda a corrigir e validar rotas, desenvolver e empreender novos projetos, celebrar 
conquistas com nossos parceiros.
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Série com temáticas relacionadas à 
juventude. O objetivo é estimular a 
discussão, mostrar as reivindicações 
e o pensamento dos jovens sobre 
agricultura familiar, meio ambiente, 
comunicação, cultura, entre outros. A 
nova temporada mostra como esses 
jovens estão buscando soluções 
para questões comuns do dia a 
dia – do combate à seca, passando 
pela geração de renda, pelo acesso 
a tecnologias de informação e 
comunicação, até a valorização da 
cultura regional.

TEMAS: agricultura; comportamento; 
direitos humanos; ecologia e 
ecossistemas; identidade cultural; 
juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em 
geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

diz aÍ – Juventude rural – semiárido

Sinopses por episódio (8 minutos):
 
Meio Ambiente e Biodiversidade – no ar em 12 de junho
Neste episódio mostraremos o que o jovem pensa sobre o ambiente onde vive e de 
que forma pode utilizar os recursos naturais para produzir de maneira consciente. 

Comunicação e Cultura – no ar em 19 de junho
O episódio mostra a riqueza do semiárido no âmbito da cultura e como os jovens 
dessa região se comunicam através das diversas mídias digitais. 

Agricultura Familiar – no ar em 26 de junho
A agricultura familiar no semiárido é uma atividade em pleno crescimento e com 
muitas possibilidades. Neste episódio mostraremos como essa alternativa pode 
contribuir para a vida dessas pessoas. 

FICHA TÉCNICA
Direção: Margarida Gomes da Silva
Fotografia: Fábio dos Santos Pereira
Roteiro: Margarida Gomes da Silva
Produção: Hiran Cordeiro Sobreira
Edição: Hiran Cordeiro Sobreira
Realização: Canal Futura e Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA Brasil)
Consultoria: Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá

CANAL FUTURA
Equipe de mobilização: Jacinta Rodrigues, Fabiana Cecy, Ana Amélia Melo, Roberto 
Sousa e Cinthia Sarinho
Estagiário: Rodrigo Matos
Coordenador artístico: Marcio Motokane
Analista de contéudo: André Libonati
Gerente de mobilização e articulação comunitária: Marisa Vassimon
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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Série de vinte episódios, em que 
o documentarista Luís Nachbin 
investiga, em tom intimista, barreiras 
culturais e geográficas em alguns dos 
53 países e 8 territórios, no segundo 
maior continente do mundo em área 
e população. Entre Fronteiras África é 
uma parceria Turner, Matrioska Filmes 
e Canal Futura.

TEMAS: diversidade cultural; história; 
identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Turner

APRESENTADOR: Luís Nachbin é 
formado em Ciências Econômicas 
pela UFRJ e em Jornalismo pela 
PUCRJ. É mestre em televisão pela 
San Francisco State University. Foi 
correspondente internacional do jornal 
O Globo, repórter da TV Educativa e da 
Rede Globo. É produtor independente e 
professor de Telejornalismo da PUCRJ.

entre Fronteiras áFriCa

Sinopses por episódio (26 minutos):

A Revolução de Ghada – no ar em 9 de novembro
No Egito, não se casar antes dos 30 pode ser um fracasso para a mulher. O tema 
ganhou uma repercussão inédita quando Ghada Adbel Aal, solteira, criou o blog “Eu 
Quero me Casar”. Enquanto o sucesso da web virava livro e série de TV, a rede já 
ajudava a derrubar o ditador egípcio Hosni Mubarak. Luís Nachbin conversa com 
Ghada e documenta a conturbada eleição que levou multidões ao centro do Cairo.
 
O Mestre dos Caixões – no ar em 16 de novembro
Em Acra, capital de Gana, o carpinteiro Eric Adjetey Anang ganha a vida com uma 
invenção do avô: o caixão-fantasia. Personalizado de acordo com a biografia do futuro 
ocupante, o caixão pode ter forma de peixe, bíblia e até garrafa de vodca. O jornalista 
Luís Nachbin acompanha Eric no cotidiano de Acra e numa viagem aos Estados 
Unidos, onde foi convidado para uma residência artística.

Feliciano e os Massukos – no ar em 23 de novembro
O jornalista Luís Nachbin viaja junto com os Massukos para duas apresentações 
da banda na cidade de Lichinga, em Moçambique. Os temas saúde e saneamento, 
misturados aos ritmos musicais do país, compõem o repertório do grupo, criado após 
uma sangrenta guerra civil. O protagonista dessa história é o ativista social Feliciano 
dos Santos, um dos fundadores e vocalistas dos Massukos.

O Nascimento de uma Nação – no ar em 30 de novembro
O taxista Dennis Kakande é o guia do jornalista Luís Nachbin na fronteira mais 
recente do mundo: o Sudão do Sul, país que nasceu em 2011. Na década de 80, o 
líder revolucionário John Garang enviou 600 crianças sul-sudanesas para estudarem 
em Cuba e voltarem, já crescidos, para fazer uma independência diferente. Nachbin 
também conhece um desses meninos: o hoje médico Simon Okony Mori.

A Vila das Mulheres – no ar em 7 de dezembro
Por alguns dias, o jornalista Luís Nachbin é o único homem a viver o cotidiano e 
a ouvir as surpreendentes histórias de Umoja – uma aldeia só para mulheres no 
norte do Quênia, fundada pela feminista Rebecca Lolosoli. Na cultura Samburu, a 
delicada fronteira entre homens e mulheres também é simbolizada por uma acirrada 
competição de dança, da qual participam as moradoras de Umoja.
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Seu Chimombo – no ar em 14 de dezembro
Em Blantyre, interior do Malaui, Luís Nachbin conhece o 
engenheiro hidráulico autodidata Helmes Chimombo. Tímido e 
aparentemente ingênuo, ele criou um sistema de encanamentos 
simples e barato que leva água potável a milhares de famílias. 
Nachbin acompanha Chimombo e sua simpática equipe durante 
mais uma obra que beneficiará, aproximadamente, mil pessoas.

Terra da Liberdade – no ar em 21 de dezembro
Dez anos após o fim da guerra civil que destruiu a Libéria, o 
jornalista Luís Nachbin viaja até Monróvia, a capital do país, 
para conhecer duas mulheres com passados semelhantes e 
presentes muito distintos. Florence e Black Diamond estiveram 
na frente de batalha, foram escravizadas e violentadas por 
guerrilheiros, e, hoje, lutam para reconstruir a nação e a si 
próprias.

A Fronteira Segundo José – no ar em 28 de dezembro
Melilla é uma cidade espanhola ao norte do Marrocos – 
um lugar atraente para muitos africanos que sonham com 
a vida na Europa. A realidade, porém, é diferente. Melilla 
pode se tornar uma espécie de prisão para aqueles que 
entram ilegalmente. Luís Nachbin acompanha o trabalho do 
carismático José Palazón, um ativista social que luta pelos 
direitos dos imigrantes na cidade.

Um Café em Nairóbi – no ar em 4 de janeiro de 2013
Vava é uma queniana, moradora de Nairóbi, a capital do país, 
que decide romper uma fronteira bem tradicional e criar uma 
marca de café: o “Vava Coffee”. Ela não apenas se insere em 
um mercado dominado pelos homens, como também usa o café 
como instrumento de transformação social. Luís Nachbin vai ao 
Quênia para conhecer o pioneirismo das ideias e ações de Vava.

A Vida em Orania – no ar em 11 de janeiro de 2013
Orania é uma comunidade autossuficiente na África do Sul. A 
cidade, porém, recebe críticas pesadas – como a de acolher 
apenas o grupo étnico-cultural conhecido como africâner. 
Os moradores se defendem: “Não somos racistas, apenas 
não temos a obrigação de nos integrarmos”. Luís Nachbin 
acompanha um pouco do cotidiano do alemão Sebastian, que 
virou africâner e defende Orania com vários argumentos.
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Quase Amanhecer na Líbia – no ar em 18 de janeiro 
de 2013
As memórias do brasileiro André Liohn levam Luís 
Nachbin a Misurata, na Líbia, a cidade mais destruída 
pela guerra civil que derrubou o ditador Muammar 
Gaddafi. Vencedor do Robert Capa Gold Medal, um dos 
prêmios mais importantes do fotojornalismo mundial, 
André volta à cidade para montar a exposição “Quase 
Amanhecer na Líbia”, um projeto que busca colaborar 
para a reconciliação do país.

O Todo-poderoso – no ar em 25 de janeiro de 2013
Na República Democrática do Congo, dilemas de toda a 
África ganham um novo ponto de vista na figura de Moise 
Katumbi Chapwe – um multimilionário que começou do 
zero e acumula, triplamente bem-sucedido, os papéis 
de empresário, político e dirigente de futebol. A festa de 
inauguração do novo estádio era o que faltava para apagar 
qualquer fronteira entre as diferentes facetas de Moise.

Pelos Trilhos da Tazara – no ar em 1º de fevereiro de 2013
Uma viagem pode ser carregada de lembranças 
marcantes ou planos para o futuro. As duas possibilidades 
se materializam diante da câmera de Luís Nachbin ao 
longo dos 1.800km da Tazara, a ferrovia decisiva, lenta e 
apaixonante que liga a Zâmbia e a Tanzânia. A partir das 
figuras de Seu Mulenga e Francis, o jornalista constrói 
uma reflexão leve e emocionante sobre o ato de viajar.

Um Porto no Meio do Mundo – no ar em 8 de fevereiro 
de 2013
A pequena ilha italiana de Lampedusa, no Mediterrâneo, 
é o lugar que mais tem recebido refugiados da Primavera 
Árabe. Contar essa história não é nada fácil: pelo bem do 
turismo, o balneário paradisíaco tenta esconder a crise 
humanitária do resto do mundo. Mas Luís Nachbin se alia 
a um grupo de pesquisadores e ativistas que, para vencer a 
xenofobia, luta diariamente contra a desinformação.

Música para Transbordar Fronteiras – no ar em 15 
de fevereiro de 2013
Kinshasa, capital da República Democrática do 

Congo, é o lar da Orquestra Sinfônica Kimbanguista 
– a única do mundo composta exclusivamente por 
negros. A cidade de Brazzaville, do outro lado do rio 
e da fronteira, é o palco da próxima apresentação. 
Luís Nachbin acompanha a orquestra nessa travessia 
marcada pelo intercâmbio cultural, pela fé e pelo 
amor à música.

A Cerimônia das Virgens – no ar em 22 de fevereiro 
de 2013
Uma vez por ano, no reino da Suazilândia, milhares de 
moças virgens peregrinam até o palácio real para exaltar 
a figura do rei. O país é a última monarquia absolutista 
na África, e Luís Nachbin teve dificuldades por lá. Detido 
três vezes pela polícia, Nachbin documenta a cerimônia 
e conversa com o jornalista Zweli Martin, um dos 
principais críticos do regime. 

O Ovo do Jogo – no ar em 1º de março de 2013
Médico ou feiticeiro, bruxo ou curandeiro? Pode-se 
debater o melhor rótulo para o queniano Omar Seif, mas 
é fácil entender o que ele representa: a importância do 
aspecto mágico-religioso no futebol africano. Omar, por 
sua vez, não nega sua responsabilidade em momento 
algum: levar os Wailers, um time de várzea na fronteira 
com a Tanzânia, à vitória.

FICHA TÉCNICA
Direção e câmera: Luís Nachbin
Roteiro e edição: Marco André Sanctos
Produção executiva: Eduardo Tenório
Assistente de direção: Luís Gustavo Ferraz
Coordenação de pesquisa e produção:  
Helena de Castro
Assistentes de pesquisa: Pablo Carrilho e Leticia Valle
Assistente de produção: Fernanda Camargo
Consultoria acadêmica: Eduarda P. Hamann
Videografismo: Plano Z
Finalização: Titânio Produções
Mixagem: Luiz Carlos Carneiro
Trilha sonora original: Rodrigo Marçal, Rafael Papel e 
João Mello
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entre Fronteiras: naChBin dá diCas de viagem  
e Fala da áFriCa – ‘imPerdÍvel!’
Publicado originalmente em www.futura.org.br

A segunda temporada do Entre Fronteiras deu um 
passeio pela África e o resultado disso você pode 
ver na tela do Futura, nas noites de sexta-feira. 
Para quem tem o espírito aventureiro e pensa em 
embarcar para o antigo continente – rico em cores, 
sabores, cultura e vida -, Luís Nachbin mostra o que 
é preciso para seguir viagem!

A equipe do programa passou por 14 países: Egito, 
Gana, Moçambique, Sudão do Sul, Quênia, Malaui, 
Zâmbia, Tanzânia, Libéria, Líbia, República Democrática 
do Congo, República do Congo, África do Sul e (ufa!) 
Suazilândia. A cidade espanhola de Melilla (que 
fica no continente africano, ao norte do Marrocos) e 
Lampedusa, ilha italiana que, na verdade, está mais 
próxima à Tunísia, também foram visitadas.

Antes de arrumar a mala e comprar as passagens 
é preciso tomar alguns cuidados, como verificar a 
necessidade de vistos. “Precisei de visto para entrar 
na maioria dos países africanos, exceto África do Sul 
e Suazilândia. Alguns, como Quênia, Moçambique e 
Malaui, concedem o visto ao chegar no aeroporto e 
paga-se, na hora, um valor que varia entre 50 e 100 
dólares. Já para entrar no Sudão do Sul, que não tem 
representação no Brasil, pedi o visto no Quênia”, 
explica Nachbin.

Outra precaução importante é pesquisar se o país visitado 
faz exigência de alguma vacina. “Tomei vacina apenas 
contra hepatite e meningite, seguindo as orientações 
do Centro de Informação em Saúde para Viajantes, da 
UFRJ. Recebi uma prescrição importantíssima, a da 
medicação preventiva de malária, que é uma doença 
muito comum em vários países africanos. Porém, não há 
ainda uma vacina contra ela e a prevenção se dá através 
da ingestão de comprimidos”, diz.

Para o jornalista, entretanto, a preparação mais 
importante antes de embarcar é a do estado de 
espírito – mas levar um kit básico de remédios 
também não faz mal algum. “Pesquisar antes é vital, 
devemos saber aonde estamos indo e qual a situação 
do momento em cada lugar. Claro que as vacinas e os 
medicamentos preventivos são importantes, mas se o 
viajante não seguir aberto e disposto, de verdade, a 
experimentar a realidade do outro, é melhor optar por 
um destino convencional.”

Uma dica para os viajantes que gostam de roteiros 
bem definidos e cronogramas apertados: deixe espaço 
para os acasos. O apresentador conta que essas 
podem ser as melhores oportunidades para conversar 
e conhecer pessoas: “o conceito de tempo na África é 
bem diferente do nosso, não programe uma atividade 
atrás da outra. Deixe espaço para atrasos e falhas, 
esteja certo de que nem tudo sairá como planejado. 
Isso pode ser muito bom”.

E uma vez no país de destino, quais as atrações 
principais? Nachbin recorda algumas das histórias 
contadas durante a temporada e decreta: nada, em 
específico, é imperdível. “A beleza de uma viagem 
à África, para mim, está no somatório. O interesse 
real das pessoas em te conhecer, te ouvir e contar as 
histórias delas para você. A sensação de estar dentro 
de um filme, o convite para almoçar na casa do seu 
guia/tradutor – que é muito pobre, mas consegue 
uma refeição para servir com o maior orgulho. 
Também a curiosidade de uma criança ao ver um ser 
humano de pele branca, parar no bar da esquina com 
jovens assistindo a um jogo do futebol e todos se 
aproximarem curiosos, antes receber um convite para 
um aniversário. O que é imperdível nisso tudo? Nada. 
Isso tudo, somado, é imperdível”.
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A série Faixa Comentada reexibe 
minisséries de dramaturgia e amplia 
a abordagem da ficção tratando de 
questões relativas à produção de TV 
– preparação de atores, construção da 
narrativa e de personagens, figurino, 
cenografia, fotografia, curiosidades de 
produção etc. – assim como também 
temas históricos, literários ou de 
comportamento através de entrevistas 
com profissionais e especialistas. 
A temporada, produzida em 2012, 
apresenta a minissérie Mad Maria, em 
35 episódios, apresentada pela atriz 
Taís Araújo. 

TEMAS: história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
No ar a partir de 2 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADORA:  Taís Araújo 
é atriz e apresentadora. Na TV 
Manchete, participou das novelas 
Tocaia Grande e Xica da Silva, onde 
pela primeira vez uma atriz negra 
era o centro da trama na televisão 
brasileira. Em 1997, foi para a TV 
Globo, onde atuou do remake de 
Anjo Mau. Participou ainda de Porto 
dos Milagres, Cobras e Lagartos, A 
Favorita e viveu três protagonistas em 
A Cor do Pecado, Viver a Vida e Cheias 
de Charme. No cinema, Caminho dos 
Sonhos, Estrela Solitária e As Filhas do 
Vento. Apresentou também, no canal 
GNT, o programa Superbonita.

FaiXa Comentada 

FICHA TÉCNICA 
Agradecimento especial: TV Globo
Direção-geral: Rodrigo Montenegro
Direção: Rafael Moreira
Produção executiva: Mara Lobão
Roteiro: Maria Clara Mattos
Equipe de produção: Mariana Rameck, Vanessa Galvão, Daniela Bahiense e 
Glaucus Arruda
Assistente de direção: Diego Dadalt
Direção de arte: Claudão Nascimento
Direção de fotografia: Cezar Moraes
Câmeras: Uirá Fornaciari e Julio C. Siqueira
Som: Juca Oliveira
Figurino: Bia Lemos
Maquiagem: Adriana Alves
Edição: Camila Martinez
Assistentes de edição: Mário Moreira e Kiko Nicolsky 
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Lucieda Moreda
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Produtoras assistentes: Marília Cruz e Jaqueline Souza
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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Iara está em 2012, mas sua cabeça 
habita o passado. Lucrécia vive em 
1812 e não suporta a rigidez de 
seu tempo. Tudo o que essas duas 
meninas querem é fugir da realidade. 
E é isso que acontece: graças a uma 
penteadeira mágica, elas decidem 
trocar de lugar, levando junto seus 
irmãos. Assim, Lucrécia conhece a vida 
no ano 2012, enquanto Iara viaja pelo 
século XIX, passando pelos anos-chave 
do Brasil Imperial com a presença da 
Família Real. E com suas identidades 
trocadas, Iara e Lucrécia protagonizam 
situações muito diferentes daquelas 
a que estão acostumadas. De 
forma divertida, lúdica, ilustrativa 
e educativa, vemos como o mundo 
mudou e também como, de certa 
forma, continua o mesmo.

TEMAS: história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Globo Filmes

FamÍlia imPerial

Sinopses por episódio:

Tatara Tatara-Neta – no ar em 19 de outubro
Iara Imperial acaba de se mudar com o pai e o irmão para o Rio de Janeiro, mais 
especificamente para a Rua do Ouvidor, onde está o Antiquário do Barão, um antigo 
comércio de sua família, recém-herdado por seu pai. Iara está feliz com a mudança, 
ao contrário de seu irmão, Jonas, que odeia viver no meio de tanta velharia. 

Que Dizes? – no ar em 26 de outubro
Um grande banquete está sendo preparado no casarão. E isso só deixa Iara ainda 
mais deslumbrada com a vida em 1812. Já Jonas está abismado com os diferentes 
hábitos de higiene, horários das refeições e as roupas que é obrigado a vestir. Mas a 
coisa só piora: durante o banquete, Iara e Jonas percebem que foram vítimas de um 
golpe de Lucrécia. 

Beija-mão & Beijo Gay – no ar em 2 de novembro
Iara e Jonas vão à cerimônia do beija-mão e conhecem a Família Real. Iara quer 
entender como funciona o amor no século XIX e pede a Dom João que não se façam 
mais casamentos por interesse. Jonas está mais interessado na invenção da privada 
e, por causa de suas ideias “revolucionárias”, ele chama a atenção do pequeno Dom 
Pedro.

Dia do Fico – no ar em 9 de novembro
A amizade de Iara e Jonas com o pequeno Dom Pedro I rendeu um convite para um 
jantar no palácio de Dom João. Iara está ansiosa para o jantar: ela quer deixar de ser 
“boca virgem”. Em 2012, Lucrécia continua revolucionando a reputação de Iara na 
escola.

 O Casamento – no ar em 16 de novembro
Iara descobre que Heliodoro fez uma armação com o Duque Feitosa e que terá que se 
casar com o Duquinho. Uma festa é armada no casarão e Iara está aflita para escapar 
dessa armadilha. Lucrécia descobre a internet e Alphonso vai ao médico e percebe o 
quanto a medicina avançou nos últimos 200 anos. 

Recapitulando 1812 – no ar em 23 de novembro
A primeira parte da saga de Iara e Jonas pelo passado do Brasil Imperial é revista 
em um episódio que recapitula o contexto e os principais acontecimentos históricos 
entre a chegada da Família Real, em 1808, e o ano em que desembarcam nossos 
personagens, 1812.
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7 de Setembro – no ar em 30 de novembro
Iara e Jonas caem em São Paulo no ano de 1822. 
Iara e Jonas começam um longo caminho pela então 
“cidade de barro”, com a importante missão de ajudar a 
independência do País. Em 2012, Alphonso está intrigado 
com o fato de 7 de setembro ser feriado. Ele pesquisa e 
vai descobrindo tudo o que aconteceu no Brasil desde 
que partiu, em 1812.

Adivinha Quem Vem para Jantar? – no ar em 7 de 
dezembro
Iara e Jonas voltam ao Rio de Janeiro, de carona com 
a comitiva de Dom Pedro I, agora Imperador do Brasil. 
Os dois chegam ao casarão e percebem a passagem do 
tempo nesses 10 anos desde que fugiram dali. Enquanto 
isso, em 2012, Evandro resolveu ter uma namorada. 
Lucrécia e Alphonso ficam desconcertados ao conhecê-la.

De Bicão na Coroação – no ar em 14 de dezembro
Iara está decidida a acelerar a abolição. Ela usa de seu 
contato com Dom Pedro I para armar um plano genial. 
Lucrécia começa seu processo terapêutico. Já Alphonso 
está cada vez mais intrigado com tudo o que está 
perdendo na história do Brasil. 

Recapitulando 1822 – no ar em 21 de dezembro
A segunda parte da saga de Iara e Jonas pelo passado do 
Brasil Imperial é revista em um episódio que recapitula 
o contexto e os principais acontecimentos históricos de 
1822, ano da Independência do Brasil.

O Guri Arteiro – no ar em 28 de dezembro
Iara e Jonas viajam no tempo e caem no meio de uma 
peça de teatro em 1860. Iara descobre que D. Pedro 
está na plateia. A plateia vibra com as palhaçadas de 
Jonas no palco e o apelidam de “Garoto Arteiro”. Em 
2012, Alphonsinho percebe que as pessoas começaram 
a desaparecer nas fotos da família. Lucrécia, alheia à 
angústia do irmão, cria um vlog.

Uma Bela Época – no ar em 4 de janeiro de 2013
Em 1860, Jonas fica famoso com a peça de comédia em 

que passa a estrelar. Iara, maravilhada com a cultura de 
D. Pedro II, está decidida a dar um golpe para tomar o 
lugar de Isabel na Família Real. No presente, Evandro se 
surpreende ao ver na revista Associação dos Amantes 
da história a foto de Iara e Jonas com a Família Real.

Dia de Princesa – no ar em 11 de janeiro de 2013
Na penteadeira, Jonas conversa com Alphonso sobre 
trocar de tempo novamente. Ambos concordam que 
devem tentar convencer suas irmãs da ideia.
No presente, Lucrécia está ficando famosa com seu vlog. 
Ela está decidida a continuar no presente, e nada que 
Alphonso diz a faz mudar de opinião.

Recapitulando 1860 – no ar em 18 de janeiro de 2013
A terceira parte da saga de Iara e Jonas pelo passado do 
Brasil Imperial é revista em um episódio que recapitula 
o contexto e os principais acontecimentos históricos do 
ano de 1860, auge do Brasil Império.

O Último Baile – no ar em 25 de janeiro de 2013
Iara e Jonas caem em uma festa de gala, e descobrem 
que estão em 1889, ano da Proclamação da Republica. 
Lucrécia é convidada a participar de um programa de 
televisão sensacionalista por causa do sucesso de seu 
vlog. Alphonsinho descobre que Lucrécia vendeu a 
penteadeira e se desespera.

Viva a República! – no ar em 1º de fevereiro de 2013
Jonas passa a participar das reuniões do Partido 
Republicano. Mas Iara tenta convencer o irmão que 
ele não pode trair a Família Real. Alphonsinho busca 
a penteadeira para tentar desfazer a troca de tempo. 
Evandro some de vez, deixando Alphonsinho angustiado.

Adeus, Jonas – no ar em 8 de fevereiro de 2013
Iara tenta convencer Jonas a seguir a Família Real para 
a Europa, mas Jonas decide ficar com os republicanos. 
Enquanto isso, no presente, Alphonsinho tenta convencer 
Lucrécia de voltarem ao passado antes que seja tarde 
demais. Os dois tentam explicar para Simone por que 
Evandro sumiu.
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O Tempo – no ar em 15 de fevereiro de 2013
Iara se decepciona no navio e foge de barquinho de volta 
para o encontro de Jonas. No presente, Alphonsinho 
percebe o desastre que está para acontecer. Todos precisam 
agir rápido para evitar a extinção da Família Imperial.

Recapitulando 1889 – no ar em 22 de fevereiro de 2013
A última parte da saga de Iara e Jonas pelo passado do 
Brasil Imperial é revista em um episódio que recapitula o 
contexto e os principais acontecimentos históricos de 1889, 
ano da Proclamação da República no Brasil.

Making of – no ar em 1º de março de 2013
Guiados pela apresentação do atores Caio Rezende e 
Daniela Piepszyk, os espectadores descobrirão todas as 
curiosidades e os desafios de Família Imperial, ao mesmo 
tempo em que aprendem como trabalham as dezenas de 
profissionais envolvidos na produção.

CONSULTORIA: Lilia Moritz Schwarcz é professora titular 
no Departamento de Antropologia da Universidade de São 
Paulo (USP). Foi Visiting Professor em Oxford, Leiden, Brown, 
Columbia e Princeton. Faz parte do Comitê Brasileiro da 
Universidade de Harvard e é Global Professor pela Universidade 
de Princeton. É autora, entre outros, de O espetáculo das raças 
(São Paulo, Companhia das Letras, 1993, e New York, Farrar 
Strauss & Giroux, 1999), As barbas do Imperador – D. Pedro II, 
um monarca nos trópicos (São Paulo, Companhia das Letras, 
Prêmio Jabuti/ Livro do Ano, e New York, Farrar Strauss 
& Giroux, 2004), No tempo das certezas (coautoria Angela 
Marques da Costa, São Paulo, Companhia das Letras, 2000) e 
O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e seus trópicos difíceis 
(Companhia das Letras, 2008. Prêmio Jabuti: melhor de biografia 
2009). Coordenou, entre outros, o volume 4 da História da Vida 
Privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea 
(São Paulo, Companhia das Letras, 1998, Prêmio Jabuti 1999) 
e, com André Botelho, Um enigma chamado Brasil (São Paulo, 
Companhia das Letras, 2009, Prêmio Jabuti em Ciências 
Sociais 2010). Foi curadora das exposições: A longa viagem da 
biblioteca dos reis (Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 2003-
4) e Nicolas Taunay, uma leitura dos trópicos (Museu Nacional 
de Belas Artes e Pinacoteca do Estado de São Paulo, maio a 
setembro de 2008), entre outras.
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FICHA TÉCNICA 
Produção: Primo Filmes e TV Globo em coprodução 
Caos Produções
Elenco: Daniela Piepszyk, Caio Rezende, Luiz Machado 
e Fabi Gugli
Com: Aline Nepomuceno, Pedro Henrique Meirelles, 
Zoe Reis, Isabella Scherer e Amanda Chaptiska
Criação: Cao Hamburguer, Mariana Trench e 
Teo Poppovic
Produzido por: Matias Mariani e Joana Mariani
Roteiro : Mariana Trench (coordenação), Felipe 
Sant’Angelo e Iris Junges 
Consultoria dos episódios Recapitulando 1812, 
Recapitulando 1822, Recapitulando 1860 e 
Recapitulando 1889: João Garrido, Carlos Augusto C. 
Vilico, Antônio Carlos Nascimento e Nicolau Sevcenko
Direção do episódio: Gabriel Barros
Direção-geral: Cao Hambúrguer
Produção executiva: Camila Groch
Produção associada: Juliana Funaro e Renata Wolter
Produção executiva Primo Filmes: Luis Dreyfuss e 
Marina Pessoa
Direção de fotografia: Ale Samori
Direção de arte: Luiz Roque
Figurino: Verônica Julian
Animações e artes: Renata Rico
Colorista: Marcio Pasqualino
Assistência de direção: Janie Paula
Preparação: Márcio Mehiel
Produtora de elenco: Renata Kalman
Trilha: Lucas Marcier
Som: Aloysio Compasso
Edição de som e mixagem: Beep Áudio
2ª assistente de direção: Carol Minêm 
3º assistente de direção: Bruno Peres 
Estagiária de direção: Julia Alves 
Continuísta: Fádhia Salomão
Assistente de continuidade: 
Carolina Giannini Veirano 
Assistente de elenco: Ila Girotto e Julia Medeiros
Assistente de preparação de elenco: Carol Scavone 
Colaboração de roteiro: Josefina Trotta

Assistente de produção executiva: Gustavo 
Maximiliano 
Direção de produção e produção de arte: 
Lia Raulino Hillel 
1º assistente de produção: César Ramos 
2º assistente de produção: Rodolfo Grec
3ª assistente de produção: Letícia Costa 
Platô: Renato Rondon
Assistente de platô: Marcelo Simões e 
Alessandro Azevedo 
Controller: Verônica Sabadim 
Assistente de controller: Silvia Oliveira 
Maquiagem e caracterização: Donna Meirelles 
Cenografia: Renata Rugai 
Assistente de arte: Thais Farage 
Assistente de produção de arte: André Lion 
Estagiário de arte: Raquel Zandoná 
Produção de objetos: Carola Biasuz 
Assistente de objetos: Pietro Santurbano 
Estagiária de objeto: Ingrid Rosa 
Contrarregra: Adriano Izoli 
Assistente de contrarregra: Thadeu Klem 
1ª assistente de figurino: Manuela Mello 
2ª assistente de figurino: Carol Almeida 
Camareira: Bete Campos 
Assistente de maquiagem: Mary Carvalho 
Assistente de arte em set: Paulinho Andrade e 
Ítalo Laurentino 
Pintor-geral: Nivaldo Francisco de Jesus 
Pintor de arte: Michael James Roberts 
Cenotécnico: Ricardo Ariel Garcia Perez e equipe 
Projeções: MidiaDub 
Operador de câmera B: Alexandre Gam 
1º assistente câmera A: Rodrigo Reis 
1ª assistente câmera B: Karla Meneghetti 
2ª assistente de câmera: Taís Nardi 
Vídeo assistente: Felipe Lion 
Logger: Bruno Canova 
Eletricista chefe: Júnior Bocão 
Maquinista chefe: Sabonete 
Microfonista: Rafael Matede 
Som direto adicional: Samuel Bori 
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Microfonista adicional: Murilo Freitas 
Coordenação de pós-produção: Luis Dreyfuss
Finalização: Helio Villela Nunes e Giba Yamashiro
Conversão e Sinc: Flávio Bittar
Assistente de montagem: Caio Ferrari e 
Tiago Carvalho
Estagiária de pós-produção: Luisa Bracco
Pós-produção de imagem: Psycho N’ Look 
Finalização: Helio Villela Nunes e Giba Yamashiro 
Assistente de montagem: Caio Ferrari , 
Tiago Carvalho e Flávio Bittar 
Estagiária: Luisa Bracco 
Pós-produção de áudio: Beep Audio Post
Imagens de arquivo: Baratos Afins, Editora Capivara, 
Escola Fernão Dias, Instituto Moreira Salles, Museu do 
Ipiranga, Museu Paulista, Palácio dos Cedros, Patricia 
Mara, Rodolfo Grec, Samara Nabhan e 
Tamara Czeresnia
Agradecimentos: Joana Cooper, Thiago Dottori, 
All Star Converse, Bandeirantes Antiguidades, 
Bobinex, Comércio de Antiguidades Bonsucesso Ltda, 
Dobra, Movie&Art, O Barão Bolsa de Antiguidades 
e Restaurações, Objetos de Cena Comércio de 
Antiguidades, Pisos Fênix, Porcelanas Schmidt, 
Regina Mimi e Wruas/Ligia 

Primo Filmes 
Assistente de produção executiva: Mônica Lilla
Desenvolvimento de projeto: Ana Yumi
Assistente de desenvolvimento de projeto: 
Mariana Restani
Assistente de pós-produção: Sarah Trevisan
Assistente de pós-produção: Guilherme Pedroso e 
Fernando Lopes
Financeiro: Tatiane Cordeiro
Assistente financeira:  Isadora Felipozzi
Assistente administrativa: Joyce Camilo

Canal Futura
Coordenação de núcleo: Lucieda Moreda
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy

Produtoras assistentes: Manuella Tavares, 
Marília Cruz e Jaqueline Souza
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Debora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

TV Globo
Diretor executivo: Carlos Eduardo Rodrigues 
Marketing e lançamentos: Giselia Martins, Ruth 
Zagury e Sergio Stamile
Produção: Simone Oliveira, Kamila Ramil e 
Fernanda Frotté
Planejamento e controle: Antônio Almeida, 
Ana Seixas, Patricia Baars e 
Leonardo Santos
Financeiro: Edson Moreira e Rosilene Ferreira
Estagiária: Thayssa Maia
Apoio administrativo: Maria Conceição Correia e 
Marley Cleverson

O Globo 16/05/2012
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PrÍnCiPes, aventura, histÓria, diversão... muitos 
ingredientes Fazem de FamÍlia imPerial um suCesso!
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Era uma vez, uma menina insatisfeita com o seu tempo. 
Ela sonhava ter nascido em outra época – de preferência 
nos tempos do império, entre príncipes e princesas. A 
vida de Iara não era nada fácil (pelo menos, era assim 
que ela julgava): sofria bullying na escola, aturava 
Jonas, seu irmão caçula implicante, e tinha que se 
dedicar muito aos estudos.  Mas tudo mudou quando 
sua família foi morar em um casarão histórico no centro 
do Rio de Janeiro. Lá, ela encontrou uma penteadeira 
encantada, capaz de permitir grandes viagens no tempo.

Primeiro, o susto: Iara conhece Lucrécia, sua 
tatatatataravó (ufa!), que vivia em 1812. Em frente 
ao espelho da penteadeira, as duas se encontram e 
planejam mudar de vida. Então, como num feitiço, elas 
cruzam passado e presente. Lucrécia pousa em 2012 e 
Iara cai nos tempos imperiais do Brasil.

Segundo susto: Ao trocarem de lugar, as duas se dão conta 
de que não estã sozinhas! Seus irmãos caçulas também 
se transportaram no tempo. Começa aí uma uma viagem 
cheia de aventuras, confusões e história. Enquanto Lucrécia 
e Alphonso tentam se adaptar aos tempos modernos, Iara e 
Jonas estranham os hábitos do passado.

Esse é o enredo da nova série Família Imperial, 
coproduzida pelo Futura, feita especialmente para a 
criançada e em comemoração aos 15 anos do canal. A 
série tem a brilhante direção geral de Cao Hamburger; 
roteiro de Mariana Trench, Felipe Sant’Angelo e Iris 
Junges; produção executiva de Mathias Mariani e 
Camila Groch; direção de Teo Poppovic e Gabriel Barros. 
Especialmente no Dia das Crianças (12 de outubro), 
o Futura exibe uma maratona com os três primeiros 
episódios da série.

A série – Dramaturgia

A série é estruturada por estes dois núcleos 
dramáticos de épocas diferentes, mas que acontecem 
sempre de forma simultânea e paralela. Com Iara e 
Jonas no passado, acompanhamos o período do 
Brasil Imperial, desde os primeiros anos da chegada 
da Família Real portuguesa até a proclamação da 
República, em 1889. Em contraponto, vemos Alphonso 
e Lucrécia, com mentalidade e comportamento de 
crianças do século XIX, vivendo no Rio de Janeiro 
atual e se adaptando ao nosso cotidiano. De forma 
divertida, lúdica, ilustrativa e educativa, vemos como 
o mundo mudou e também como, de certa forma, 
continua o mesmo…

Após a troca, eles estarão presos em tempos e 
mundos completamente estranhos para si. Desde 
hábitos peculiares às regras e tradições, passando 
pelo desenvolvimento da tecnologia, vestimentas, 
etiquetas, gírias e vocabulários, além de valores, 
códigos de conduta, tudo muda muito, para ambos os 
lados. Principalmente no que se refere ao tratamento 
dado às crianças. Os vinte episódios da série podem 
ser divididos em 4 fases de 5 episódios cada. A cada 5 
episódios, Iara e Jonas viajam para uma data diferente. 
Já Lucrécia e Alphonso descobrem como funciona a 
magia da penteadeira e permanecem fixos no ano de 
2012 durante toda a série.

Tal dinâmica vai fazer com que, em certa altura da 
história, Lucrécia e Alphonso se tornem antagonistas 
de Iara e Jonas, pois poderão manipular seus destinos 
conforme a sua vontade. As viagens só podem ser feitas 
durante a mudança de cada ciclo lunar. Ou seja, a cada 
sete dias na vida dos personagens.

Folha de S. Paulo 20/10/2012
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Florestabilidade é uma série 
educativa que visa difundir diversas 
formas de manejos da extração 
de produtos da floresta de forma 
sustentável.
Apresentada pelo ator Sergio 
Marone, a série entrevista 
personagens da população ribeirinha 
da região amazônica que trabalha 
na extração de produtos da floresta 
e especialistas para abordar as 
diversas formas de extração não 
agressiva. Cada episódio explora um 
tema, como copaíba, açaí etc. 
Florestabilidade tem como público-
alvo comunidades em polos 
madeireiros e no entorno de áreas 
de concessão florestal e unidades 
de conservação, além de estudantes 
do 8º e do 9º anos do ensino 
fundamental e do ensino médio.

TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Vale

APRESENTADOR:  Sergio Marone é 
ator. Nascido em São Paulo, estudava 
Direito e cursava oficinas de teatro 
na capital paulista até estrear na 
TV em 2001, na novela Estrela Guia. 
Atuou também nas novelas O Clone, 
Malhação, Como uma Onda, Cobras 
& Lagartos, Paraíso Tropical, Caras e 
Bocas e Morde e Assopra, todas na TV 
Globo. Também fez participações no 
seriado Casos e Acasos e no Sítio do 
Picapau Amarelo.

FlorestaBilidade

Sinopses por episódio (25 minutos):

Quanto Vale a Floresta? – no ar em 5 de novembro
O que é florestabilidade? O primeiro episódio é uma introdução ao tema da série 
apresentada por Sergio Marone. Junto com o público, ele vai mergulhar no mundo 
da floresta amazônica e logo demonstrar sua importância para as gerações futuras, 
para as comunidades locais e para o equilíbrio do planeta. Em prol desse patrimônio, 
o programa mostra experiências que provam ser possível um desenvolvimento 
sustentável através de técnicas de manejo florestal.

A História do Manejo Florestal Amazônico – no ar em 12 de novembro 
O episódio aborda a história do manejo florestal na Amazônia. Desde os primórdios, 
quando os primeiros homens começaram as extrações de recursos provenientes da 
floresta. A ocupação da floresta, chegada dos europeus e dos nordestinos, e a questão 
dos seringueiros e fazendeiros. 

Manejo de Florestas Públicas – no ar em 19 de novembro 
O episódio apresenta como fazer o manejo de florestas públicas de uma forma 
sustentável e que não ameace a vegetação local. O programa mostra como moradores 
da Reserva Verde para Sempre, no Pará, se organizaram e criaram uma cooperativa 
para extrair os produtos advindos da floresta amazônica. Mostra também a forma 
como empresas podem, através do Sistema de Concessão Florestal, assumir o manejo 
sustentável de uma floresta pública.

Planejando o Manejo Madeireiro – no ar em 26 de novembro
O episódio mostra as ações de planejamento do manejo madeireiro. A divisão em 
macro e microplanejamento. A análise da área de exploração e as previsões das 
atividades de extração. O programa expõe também que, antes de qualquer extração, 
é necessária a avaliação das possibilidades técnicas, econômicas e ambientais 
da locação. E que é importante a noção prévia do número de equipamentos e 
trabalhadores no manejo. 
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Extração Madeireira – no ar em 3 de dezembro 
O episódio apresenta o processo utilizado na extração 
de madeira. Como fazer o corte, os riscos que a atividade 
possui e as precauções tomadas pelos operadores de 
motosserras. Entre essas precauções estão: verificar se 
a árvore não é oca, utilizar as técnicas corretas de cortes 
e a identificação posterior das toras.

Atividades Pós-exploratórias do Manejo Madeirei-
ro – no ar em 10 de novembro
Este episódio apresenta os cuidados que devem 
ser tomados para que a floresta manejada continue 
produzindo após um ciclo de exploração. Uma floresta 
que é explorada da maneira convencional sofre graves 
impactos e, às vezes, pode ter danos irreversíveis. Já 
uma floresta de manejo passa por diversas etapas após o 
corte para que sofra o mínimo de danos possíveis. Como, 
por exemplo: um relatório de danos e desperdícios é 
preparado após o ciclo de exploração para descobrir o 
que pode ser feito no próximo ciclo para evitar cortes 
desnecessários. 

Manejo de Produtos Não Florestais: Castanha – no 
ar em 17 de dezembro
Este episódio apresenta todas as etapas do manejo 
da extração da castanha do Brasil. A castanha é um 
produto tradicional da Amazônia e pode ser usada 
de muitas maneiras, como, por exemplo: alimentos, 
sabonetes, cosméticos e lubrificantes. O programa 
mostra a trajetória da castanha desde sua extração na 
Reserva Chico Mendes, no Acre, até o momento de sua 
embalagem.

Seringueira – no ar em 24 de dezembro
Neste episódio vemos como é feita a extração do 
látex das seringueiras. O látex é o produto florestal de 
maior importância para muitas comunidades da região 
amazônica, e conta com mais de cem mil pessoas para 
fazer a extração. A seringueira preta é a seringueira 
nativa que produz a maior quantidade de látex da melhor 
qualidade. O programa mostra como é feito o manejo e 
a produção do látex após a extração, servindo a vários 
tipos de indústria de borracha e de látex.

Copaíba – no ar em 31 de dezembro
O episódio mostra a atividade de extrativismo da copaíba 
na reserva Riozinho do Anfrísio, no Pará. São abordados 
os múltiplos usos deste importante recurso natural, cujo 
óleo pode ser utilizado em diversas áreas industriais 
e artesanalmente como produto medicinal. O episódio 
aborda também modelos de negócio que possibilitem 
aos extrativistas desenvolver suas atividades com 
práticas sustentáveis de produção.

Cipó-titica – no ar em 7 de janeiro de 2013
O programa viaja até as reservas extrativistas Verde para 
Sempre, no Pará, e Uacari, no Amazonas, para apresentar 
o cipó-titica, trepadeira que serve de matéria-prima para 
móveis, artesanato e até de cordas para amarração de 
casas. O episódio discorre sobre os planos de manejo 
para comercialização, que trazem instruções tanto para 
a segurança do extrativista quanto para a proteção do 
meio ambiente.

Babaçu – no ar em 14 de janeiro de 2013
O episódio fala sobre as novas formas de manejo do 
babaçu, uma palmeira que é fonte de renda para milhares 
de pessoas no Brasil. Na Reserva Extrativista do rio Iriri, 
no Pará, vemos como as práticas de extração da espécie, 
aplicadas pelas comunidades da Amazônia, diminuem o 
desperdício e melhoram as condições de trabalho.

Açaí – no ar em 21 de janeiro de 2013
O episódio aborda o manejo de um fruto florestal não 
madeireiro: o açaí. Somos apresentados à árvore que 
gera esse fruto. Além disso, através de infográficos, 
podemos ver os diferentes destinos de cada parte do 
açaí, sejam elas a casca, a polpa, o cacho ou os caroços. 
Todas essas utilidades do fruto mostram que ele é um 
importante elemento econômico da floresta amazônica.

Manejo Florestal de Uso Múltiplo – no ar em 28 de 
janeiro de 2013
O episódio mostra o aproveitamento dos bens naturais 
da floresta para a subsistência através do manejo de 
uso múltiplo. Esse manejo é uma extração saudável da 
floresta, exercida pelas populações ribeirinhas, e que 
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apenas obtém dela o necessário para viver. Cada porção desse todo é 
muito pequena e não causa danos ao meio ambiente. Através do plano de 
manejo, é estipulado o quanto a população poderá usar a partir daquilo 
que a floresta produz.

As Florestas e o Clima – no ar em 4 de fevereiro de 2013
Este episódio fala sobre os serviços ambientais “prestados” pelas florestas. 
Manutenção das chuvas, polinização, manutenção da temperatura da 
Terra, retenção de dióxido de carbono são alguns desses “serviços” que 
a floresta nos tem a oferecer. O episódio mostra como a comunidade 
indígena Suruí, em Rondônia, está trabalhando com este conceito, em 
que vendem créditos de carbono para empresas em troca do manejo da 
floresta e ações de reflorestamento.

Profissionais da Floresta – no ar em 11 de fevereiro de 2013
Neste episódio da série vemos quais são as oportunidades de trabalho 
para o manejo de gestão de florestas. Profissionais como engenheiros 
florestais, pesquisadores geneticistas e técnicos florestais trabalham 
para o desenvolvimento sustentável de comunidades e extensão florestal. 
Com isso, eles ajudam as comunidades a aumentarem sua capacidade 
produtiva de forma sustentável e competitiva.

CONSULTORIA:  Philippe Waldhoff – Coordenador de Conteúdo; 
Paisagens e Serviços Florestais da Amazônia. Graduado em Engenharia 
Florestal e mestre em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP, 
Philippe é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Amazonas, onde coordenou por 7 anos o Curso Técnico em Manejo 
Florestal na Amazônia. Nos últimos 3 anos, esteve cedido à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
como assessor florestal. Tem experiência na área de Recursos Florestais e 
Engenharia Florestal, com ênfase em Manejo Florestal Sustentável.

Adalberto Veríssimo – Ordenamento Territorial e Economia Florestal na 
Amazônia. Pesquisador sênior e um dos fundadores do Imazon – uma Oscip 
de pesquisa fundada em 1990. É formado em Engenharia Agrônoma com pós-
graduação em Ecologia pela Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA). Ele 
é coautor de 15 livros e mais de 80 artigos científicos e técnicos nas áreas 
de conservação, ecologia, manejo florestal e política florestal na Amazônia.

Cristina Galvão – Gestão de Florestas Públicas. Engenheira florestal 
pela ESALQ (USP), Cristina é mestre em Ciências de Florestas Tropicais 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Trabalha com temas 
relacionados ao Manejo Florestal na Amazônia desde 1998. Atuou no 
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ProManejo/PPG7, foi coordenadora geral da Gestão 
dos Recursos Florestais, no Ibama (2003-2005), e desde 
então coordena o Centro Nacional de Apoio ao Manejo 
Florestal – Cenaflor.

Denys Pereira – Ordenamento Territorial e Economia 
Florestal na Amazônia. Engenheiro florestal formado 
na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), é 
pesquisador associado do Imazon, onde atuou como 
pesquisador assistente de 2004 a 2011, e atualmente 
cursa mestrado no Centro Agronômico Tropical de 
Investigação e Ensino (Catie) na Costa Rica. Possui 
larga experiência em levantamentos de dados primários 
na área florestal, tendo coordenado três importantes 
diagnósticos na região em 2008/2009: (1) Diagnóstico 
do Setor Madeireiro (iniciativa Fatos Florestais da 
Amazônia); (2) Índice de Preços de Madeira em Tora e; 
(3) Diagnóstico da Atividade Moveleira na Região Norte.

Manuel Neto – Governança Florestal e Usos Múltiplos 
da Floresta, com foco em Manejo Comunitário/
Familiar. Engenheiro agrônomo, mestre em Agriculturas 
Familiares e Desenvolvimento Rural Sustentável pela 
UFPA e gerente do Escritório Regional do IEB em Belém 
do Pará. É autor de diversas publicações, entre livros e 
artigos científicos, sobre Manejo Florestal Comunitário e 
Familiar na Amazônia brasileira.

Marco Lentini – Boas Práticas do Manejo Madeireiro. 
Engenheiro florestal, é mestre em Economia de 
Recursos Florestais pela Universidade da Florida. 
Como pesquisador, coordenou o Programa de Política 
e Economia Florestal do Instituto do Homem e do Meio 
Ambiente da Amazônia (Imazon), em Belém. Atualmente, 
é secretário executivo do Instituto Floresta Tropical (IFT).

Mary Allegretti – História da Ocupação da Amazônia 
e Influência dos Conhecimentos Tradicionais no Manejo 
Florestal. Antropóloga. Trabalha na Amazônia desde 
1978. Pesquisa os movimentos sociais e políticas 
públicas, especialmente os seringueiros e as reservas 
extrativistas. Tem doutorado em Desenvolvimento 

Sustentável pela Universidade de Brasília. É consultora 
independente e professora visitante em diferentes 
universidades nos EUA: Yale, Chicago, Flórida e 
Wisconsin-Madison. Trabalhou com Chico Mendes de 
1981 a 1988, divulgando sua luta e suas propostas no 
Brasil e no mundo. Foi secretária de Coordenação da 
Amazônia do Ministério do Meio Ambiente de 1999 a 
2003. Ganhou os seguintes prêmios: Medalha de Meio 
Ambiente da Better World Society em 1989; Prêmio 
Global 500 da ONU, em 1990; Medalha de Ouro do WWF 
em 1991 e Prêmio Chico Mendes de Florestania em 2005.

Roberto Palmieri – Certificações e Mercados para 
Produtos Florestais. Gerente de Projetos do Imaflora, 
Roberto é engenheiro agrônomo e mestre em Ecologia 
Aplicada pela USP. Está cursando MBA em Gerenciamento 
de Projetos na FGV. Possui 10 anos de experiência como 
gestor de projetos socioambientais, como gestor de 
projetos governamentais e técnico de campo. Audita 
pequenos produtores, associações de extrativistas 
e grandes empreendimentos florestais e agrícolas, 
inclusive em outros países, no sistema de certificação 
socioambiental Rainforest Alliance no setor agrícola e 
FSC no setor florestal. Ministrou cursos e palestras sobre 
certificação e gestão de áreas protegidas.

Rocio Chacchi Ruiz – Boas Práticas do Manejo de 
Produtos não Madeireiros. Bióloga, especialista em 
gestão ambiental, participou da realização de estudos 
técnicos de produtos da sociobiodiversidade, da 
elaboração do Plano Nacional de Promoção da Cadeia 
de Valor da Castanha-do-Brasil, e de articulações 
interministeriais para o Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria 
com o Ministério do Desenvolvimento Social, Conab e 
Agência de Cooperação Alemã. Assessorou na definição 
de sistema de manejo de PFNMs e construção de 
instrumentos legais de normalização do manejo de cipó-
titica no estado do Amazonas. Possui experiência na 
capacitação de manejo de PFNMs e no acompanhamento 
dos processos de certificação florestal do FSC e método 
SmartWood para Manejo Florestal.
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O Canal Futura estreia, nesta segunda-feira (05), a 
série Florestabilidade: Educação para o Manejo 
Florestal. O programa educativo, apresentado por Sérgio 
Marone, mostra experiências bem-sucedidas no manejo 
de recursos das florestas pela população ribeirinha, em 
comunidades extrativistas, indígenas e por empresas, 
principalmente nos estados do Acre, Amazonas e Pará.

Em 15 episódios, a série trata de assuntos como a 
extração de madeira, copaíba, açaí, castanha e látex. 
São colocados em pauta o desenvolvimento social 
e econômico das famílias e a inclusão de práticas 
ambientalmente responsáveis no dia a dia das pessoas 
que vivem no norte do país.

Para a realização da série, a equipe de produção 
entrevistou moradores da região, visitou terras indígenas 
e áreas de conservação, como a Floresta Nacional dos 
Tapajós, a Reserva Extrativista Verde para Sempre, 
a Reserva Extrativista Chico Mendes, entre outras. 
Florestabilidade conta também com depoimentos 
de diversos especialistas para abordar as formas 
sustentáveis de extração de recursos da natureza.

O primeiro episódio, Quanto vale a floresta?, faz uma 
introdução sobre o tema e ressalta a importância da 
manutenção da Amazônia para o equilíbrio do planeta. 

O programa faz parte de um projeto educativo, realizado 
pela Fundação Roberto Marinho e pelo Fundo Vale, com 
apoio do Serviço Florestal Brasileiro.

Além da TV: Saiba mais sobre o projeto

Florestabilidade é um projeto de educação para o 
manejo florestal, que tem como objetivo despertar 
jovens talentos para uma importante missão: a de se 
tornarem gestores da maior floresta tropical do planeta.

O projeto deve chegar a mais de 150 mil alunos, nos 
estados do Pará, Amazonas, Acre e Amapá. Também será 
utilizado por extensionistas, que prestam assistência 
técnica rural e florestal para comunidades da Amazônia. 
O conteúdo será aplicado em parceria com as secretarias 
estaduais de educação e ambiente, por meio de oficinas 
de formação. Estima-se que a ação envolva mais de 
2.000 professores e extensionistas em 2013.

Os recursos pedagógicos incluem 15 programas 
de televisão, 15 programas de rádio, livros para os 
mediadores (com conteúdo sobre manejo florestal e 
sugestões de planos de aula), um jogo didático e um 
website interativo que vai conectar os participantes do 
projeto com oportunidades de estudos e de trabalho em 
manejo florestal.

maneJo Florestal na amazônia É tema de nova 
sÉrie do Futura
Publicado originalmente em www.futura.org.br

O Globo 14/11/2012
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TEMAS: agricultura; atualidades; 
ciência e tecnologia; ecologia e 
ecossistemas; escola; metodologias 
em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 22 de abril
DURAÇÃO: 2 horas
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADORA:  Sandra 
Annenberg começou sua carreira como 
atriz, em 1974, participando de um 
teleteatro na TV Cultura. Em 1982, 
foi repórter do programa Crig-Rá. Já 
na rede Bandeirantes, apresentou o 
Show do Esporte e o TV Criança. Na 
TV Globo, já comandou o Fantástico 
e cobriu as Olimpíadas em Atlanta. 
Dividiu a bancada do Jornal Nacional 
e também o Jornal da Globo, onde 
também era editora-executiva. 
Depois de algumas temporadas como 
correspondente internacional em 
Londres, Sandra voltou ao Brasil e, 
desde 2003, apresenta o Jornal Hoje.

gloBo Cidadania

Com o objetivo de fazer diferença na vida das pessoas, o Globo Cidadania reúne o Globo Educação, o 
Globo Ciência, o Globo Ecologia, o Globo Universidade e o Ação. Responsabilidade social, conteúdo 
educativo, compromisso com a difusão do conhecimento e mobilização de brasileiros de todo o País 
ganham forma no programa. Com apresentação de Sandra Annenberg, os cinco programas trazem uma 
linguagem leve e divertida com temas atuais para a população. Em 2012, foram exibidos 38 episódios.

O Liberal - PA 15/06/2012
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Na temporada de 2012, o Globo 
Ciência se dedica a procurar respostas 
para as curiosidades científicas 
dos telespectadores. A pesquisa 
“Percepção Pública da Ciência e 
Tecnologia”, promovida em 2010 pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), com a colaboração da Unesco 
e de instituições como a Fiocruz e 
a Unicamp, mostrou que 65% dos 
entrevistados se interessam por 
ciência e tecnologia. Por isso, o Globo 
Ciência decidiu usar a internet numa 
parceria com os telespectadores: 
eles acessaram o Portal Cidadania e 
fizeram suas perguntas e o programa 
foi atrás das respostas. Quem veio 
primeiro, o ovo ou a galinha? Quando 
as células-tronco darão origem a novos 
dentes? O que explica a existência do 
buraco negro? Se o homem evoluiu 
do macaco, por que ainda existem 
macacos? OVNIS não existem? Por que 
ainda não inventaram a vacina contra 
a malária? Estas são algumas das 
perguntas encaminhadas. A equipe 
do programa visita universidades e 
centros de pesquisa e coloca os temas 
em discussão com os principais nomes 
do meio científico para encontrar as 
respostas a essas e outras indagações.

TEMA: ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1985
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIRO: TV Globo

gloBo CiênCia

APRESENTADOR: Alexandre Henderson é ator e jornalista. No Canal Futura, 
apresentou a série Nota 10 do projeto A Cor da Cultura. Em 2009, ganhou o Troféu 
Raça Negra, na categoria de melhor apresentador de TV, e, em 2010, recebeu 
homenagem do governo do estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia, pelo seu trabalho em prol da divulgação científica do País.

Sinopses por episódio (26 minutos):

Quem Nasceu Primeiro, o Ovo ou a Galinha? – no ar em 20 de abril
O primeiro episódio da nova temporada do Globo Ciência responde à pergunta “quem 
veio primeiro, o ovo ou a galinha?”. O programa pesquisa as explicações das correntes 
evolucionista e criacionista e entrevista os professores Edson Pereira da Silva, 
biólogo do Departamento de Biologia e Genética Marinhas da Universidade Federal 
Fluminense, o filósofo Guido Imaguire, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 
da UFRJ, e o padre Luís Corrêa Lima, doutor em História e professor de Teologia da 
PUCRJ. O Globo Ciência também conversa com o granjeiro Max Frederico.

Por que a Gente Sente Dor de Cabeça? – no ar em 27 de abril
Este episódio do Globo Ciência investiga por que a gente tem dor de cabeça.  
O programa entrevista o neurologista Maurice Vincent, professor da UFRJ, que explica 
os diferentes tipos de dor de cabeça e os exames usados nos diagnósticos. Conversa, 
também, com Juliane Prieto Peres Mercante, doutora em Ciências e psicóloga do 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein e Centro de Cefaleia, de 
São Paulo, sobre a influência do estresse. Outro entrevistado é o doutor Abouch 
Valenty, do Centro de Avaliação e Tratamento da Dor de Cabeça do Rio de Janeiro, 
que fala sobre a enxaqueca e seus tratamentos. O Liberal - PA 15/06/2012
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Quando as Células-tronco Darão Origem a Novos 
Dentes? – no ar em 4 de maio
Neste episódio, o Globo Ciência vai a universidades e 
conversa com cientistas para descobrir a resposta. Será 
que é possível fazer crescer dentes usando as células do 
próprio indivíduo? O programa conversa com os doutores 
Mônica e Sílvio Dualibi, da Universidade de São Paulo, 
que pesquisam o desenvolvimento de dentes a partir de 
moldes biodegradáveis e células-tronco. Entrevista a 
bióloga e química Irina Kerkis, pesquisadora do Instituto 
Butantan, doutora em Citogenética, que fala sobre todos 
os tipos conhecidos de células-tronco, e conversa com 
a biofísica e biomédica Lygia da Veiga Pereira, chefe do 
Laboratório Nacional de Células-tronco Embrionárias 
da Universidade de São Paulo, sobre as pesquisas com 
células-tronco no Brasil.

Por que Não Inventaram a Vacina Contra a Malária? 
– no ar em 11 de maio
Este episódio do Globo Ciência responde à pergunta da 
telespectadora Maria do Socorro Torres, de Itaituba, 
no Amazonas: por que ainda não inventaram a vacina 
contra a malária?
O programa conversa com Marcos da Silva Freire, 
doutor em Biologia Parasitária e vice-diretor de 
desenvolvimento tecnológico de Bio-Manguinhos, 
que explica o que é e como se faz uma vacina, e 
com a professora da USP Sandra do Lago Moraes, 
doutora em Imunologia e pesquisadora da malária, 
que dá explicações sobre a doença e o que ela 
provoca no organismo. Também na USP ouve a 
pesquisadora Maria Carmen Arroyo Sanchez, doutora 
em Imunologia, que explica as formas de transmissão 
e ensina como se prevenir. Sílvia Di Santi, doutora 
em Ciências e chefe do Laboratório de Referência em 
Diagnóstico de Malária de São Paulo, fala sobre a 
situação da malária no Brasil e sobre os tratamentos. 
O Globo Ciência conversa, ainda, com o pesquisador 
da Fiocruz Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, doutor em 
Biologia Humana e chefe do Laboratório de Pesquisas 
em Malária, que explica as dificuldades para se 
conseguir chegar a uma vacina contra a doença.

Por que o Avião, que Pesa Toneladas, Pode Voar? 
– no ar em 18 de maio
Este episódio do Globo Ciência responde à pergunta da 
telespectadora Hyrlem Franco, de Belém, no Pará: por 
que o avião, que pesa toneladas, pode voar? O programa 
começa investigando o que faz um aviãozinho de papel 
voar. Para isso conta com a ajuda de Tânia Oliveira – 
professora de Geometria e especialista em origami. 
Depois entrevista o brigadeiro e aeromodelista Rodolfo 
Costa Filho, que mostra como construir um aeromodelo. 
O Globo Ciência também visita o Museu Aeroespacial 
da Universidade da Força Aérea, no Campo dos Afonsos, 
no Rio de Janeiro, onde conversa com o historiador 
Gustavo Mello sobre a invenção do avião. Em São José 
dos Campos, São Paulo, visita a Universidade do Vale 
do Paraíba, Univap, e conversa com o professor Paulo 
Lourenção, que fala sobre a construção de aviões 
e explica os princípios da aerodinâmica, e com o 
engenheiro e professor Guido Santos de Almeida Jr, que 
explica e mostra o que torna possível o voo de um avião. 

O que Pode Substituir o Petróleo e Quando? – no ar 
em 25 de maio
O petróleo vai acabar? Este episódio do Globo Ciência 
investiga o que pode substituir o petróleo e quando, 
caso se confirmem as previsões de alguns especialistas 
sobre a escassez do produto. O programa mostra como 
funciona um poço em terra em Araçás, município do 
Recôncavo Baiano, onde o engenheiro eletricista Silas 
Oliveira explica como é feita a retirada do petróleo. No 
Rio de Janeiro, conversa com Egberto Pereira, doutor 
em geologia e professor da UERJ, sobre os métodos 
usados para se descobrir petróleo. Conversa também 
com Ramsés Capilla, do Cenpes, Centro de Pesquisas da 
Petrobrás, sobre a formação do petróleo. 

Formol em Demasia Causa Sequelas? – no ar em 1º 
de junho
Neste episódio, o Globo Ciência investiga se formol em 
demasia causa sequelas. O programa começa ouvindo 
pessoas para saber o que elas fazem para ficar mais 
bonitas. No Rio de Janeiro, visita um salão de beleza e 
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conversa com cabeleireiras sobre métodos de alisamento 
e seus inconvenientes. Na Universidade Federal do 
Paraná, entrevista a professora Djanira Veronez, doutora 
em ciências médicas, sobre o formol e seus principais 
usos, como na conservação de cadáveres. Em Brasília, 
entrevista Josineire Sallum, gerente geral de Cosméticos 
da Anvisa, que fala da legislação sobre o uso de formol 
nos cabelos. Entrevista, também, a dermatologista 
Vivian Amaral, para saber se o formol, na proporção 
permitida, pode causar algum dano à saúde de quem 
utiliza ou manipula. Outro entrevistado é o professor 
Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro, mestre em Biologia 
Celular e Molecular e doutor em Ciências Biológicas, 
também professor da UFPR, que fala sobre os efeitos no 
organismo do uso e da manipulação do formol.

O que a Ciência Pode Fazer para Diminuir a 
Poluição? Especial Rio+20 – no ar em 8 de junho
Episódio especial do Globo Ciência para marcar a 
realização da Rio+20, Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável. O programa 
investiga o que a ciência pode fazer para diminuir a 
poluição. Para isso, conversa com o físico Américo 
Franco Kerr, doutor em Meteorologia e professor da 
Universidade de São Paulo, a USP, que faz um histórico 
desde o surgimento da poluição. No Rio de Janeiro, 
entrevista o pneumologista Hermano Albuquerque 
de Castro, doutor em Saúde Pública e pesquisador da 
Fundação Oswaldo Cruz, sobre as doenças provocadas 
pela poluição. O programa também vai a Santos/SP, onde 
acompanha a medição dos índices de poluição em um 
parque e uma rua movimentada. Depois vai a Cubatão, 
onde conversa com moradores antigos sobre a poluição 
na década de 80. Também em Cubatão, acompanha e 
explica como é feita a medição da poluição atmosférica 
e conversa com o gerente da Cetesb, Marcos Cipriano, 
que mostra como é feita a análise dos dados. Em São 
Paulo, visita a Escola Politécnica da USP e conversa 
com o doutorando Mauro Sérgio Braga, professor do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
que desenvolve um novo equipamento de medição 
da poluição chamado de nariz eletrônico. O episódio 

termina com uma visita ao Centro de Pesquisa do Meio 
Ambiente – Cepema, em Cubatão, onde conversa com 
Cláudio Oller, sobre o que a ciência faz para prevenir e 
combater a poluição do ar. 

Ovnis Não Existem? – no ar em 15 de junho
Neste episódio, o Globo Ciência aceita o desafio do 
internauta Gabriel Rodrigues e investiga a existência 
de discos-voadores. O programa começa ouvindo 
o professor Hélio Jaques Rocha Pinto, doutor em 
Astronomia e pesquisador do Observatório do Valongo, 
o Instituto do Centro de Ciências Matemáticas e da 
Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele 
explica o significado da sigla Ovni e como o Observatório 
faz o rastreamento do espaço. Depois, a equipe vai a 
Varginha, onde relembra a história do ET e conversa com 
moradores e com uma das testemunhas, Valquíria Silva. 
A ufologia e o caso de Varginha são explicados pelos 
ufólogos Marco Antônio Petit e Ademar José Gevaerd, 
editor da revista UFO e presidente do Centro Brasileiro 
de Pesquisas de Discos-Voadores. Gevaerd também 
explica a abdução, a partir de um episódio contado 
por Geraldo Bichara, de Varginha, que afirma ter sido 
abduzido. O programa termina com uma entrevista do 
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Alexandre Cherman, astrônomo, mestre e doutorando 
em Física e gerente de Astronomia do Planetário do Rio 
de Janeiro, que explica a posição da ciência em relação 
ao assunto.

Quais as Novas Descobertas para o Tratamento do 
Câncer? – no ar em 22 de junho
Este episódio do Globo Ciência é dedicado ao câncer. 
A partir da pergunta do internauta Luan Albuquerque – 
“Quais são as novas descobertas para o tratamento do 
câncer?”, o programa explica o que é a doença, através 
de uma entrevista com o professor Marcos Moraes, 
ex-diretor do INCA e um dos criadores da Fundação do 
Câncer. No Instituto Nacional do Câncer – Inca, o Globo 
Ciência acompanha uma consulta de rotina de um doente 
de câncer e explica o que são e como são feitos os 
tratamentos com quimioterapia e radioterapia e conversa 
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com a oncologista Monica Schaum. O programa termina 
com uma entrevista do cirurgião de cabeça e pescoço, 
hematologista e oncologista Dr. Jacob Kligerman, que fala 
sobre os novos tratamentos e pesquisas sobre o câncer.

Como É a Rede de Fibra Ótica no Brasil? – no ar em 29 
de junho
Este episódio do Globo Ciência investiga a rede de fibra 
ótica do Brasil. O programa começa contando como as 
informações eram transmitidas de 100 anos até hoje. Para 
isso, conversa com o engenheiro elétrico e historiador das 
telecomunicações no Brasil, Mauro Costa. A equipe vai 
depois para Campinas, onde foi desenvolvida a primeira 
fibra ótica brasileira. Lá, Hugo Luis Fragnito, doutor em 
física e professor da Unicamp, explica o que é e como 
funciona a fibra ótica. O engenheiro José Ellis Ripper Filho, 
ex-professor da Unicamp que coordenou o Programa de 
Comunicações Óticas, conta como a fibra foi desenvolvida 
no Brasil e fala sobre seus usos. O Globo Ciência também 
visita o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CPqD, 
um dos mais conceituados polos de tecnologia do mundo 
em telecomunicações e tecnologia da informação, onde 
mostra a realização de um diagnóstico médico a distância 
feito através de uma rede de computadores com internet 
em altíssima velocidade. Para explicar este trabalho, o 
professor Isidro Lopes de Silva, engenheiro e pesquisador 
em telecomunicações do CpqD, e o Dr. Marco Antônio 
Gutierrez, diretor de tecnologia do InCor. Também conversa 
com o vice-presidente de tecnologia da Fundação CPqD, o 
engenheiro elétrico Cláudio Violato, que fala sobre a rede de 
fibra ótica instalada no Brasil e o que precisa ser melhorado.

Como os Eletrônicos Podem nos Afetar? – no ar em 6 
de julho
Como os aparelhos eletrônicos podem nos afetar? Esta é 
a pergunta que o Globo Ciência responde neste episódio. 
O programa começa explicando o que um aparelho precisa 
ter para ser considerado eletrônico. Para isso, entrevista o 
engenheiro elétrico e doutor em Física Geraldo Cernicchiaro, 
pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 
o CBPF. Depois faz uma visita ao Espaço-Museu de 
Informática da Iplan-Rio, Empresa Municipal de Informática, 
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ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro, para mostrar a 
evolução dos eletrônicos. O físico João Paulo Sinnecker, 
pesquisador do CBPF, conta a história dos eletrônicos 
e explica o que possibilitou a miniaturização deles. 
A professora Emiko Okuno, pesquisadora do Instituto 
de Física da Universidade de São Paulo, fala sobre a 
radiação emitida pelos aparelhos eletrônicos e como 
elas podem afetar o nosso organismo.

O Estresse Pode Causar Dor no Corpo? – no ar em 
13 de julho
Neste episódio, o Globo Ciência investiga se o estresse 
pode causar dor no corpo. O programa conversa com a 
especialista em estresse Ana Maria Rossi, presidente 
da ISMA Brasil, que explica o que é o estresse e fala 
sobre sua ocorrência no Brasil. A professora Rosa Maria 
Martins de Almeida, psicóloga e doutora em fisiologia, 
explica o que acontece no nosso corpo quando se é 
submetido a uma situação de estresse.
No Departamento de Ciências Biomédicas da PUC do 
Rio Grande do Sul, o Globo Ciência conversa com o 
pesquisador Moisés Bauer, professor de Imunologia, 
sobre o efeito do estresse no sistema imunológico. 
Também entrevista o fisioterapeuta Tiago Sebastiá 
Pavão, professor da Universidade Luterana do Brasil e 
autor de uma pesquisa sobre o uso de acupuntura no 
gerenciamento do estresse.

Por que Nascem Minimariposas nos Pacotes de 
Farinha, Fechados, nos Armários? – no ar em 20 de julho
Este episódio do Globo Ciência investiga por que nascem 
minimariposas nos pacotes de alimentos, fechados e 
guardados nos armários. O programa visita a Embrapa 
Soja, em Londrina, onde conversa com o pesquisador Irineu 
Lorini, especialista em pragas de produtos armazenados, 
e mostra exemplares dos principais insetos que atacam 
os grãos. Também visita um silo e conversa com Edson 
Munhoz sobre armazenamento. O programa segue para 
um moinho, onde o gerente industrial Claudio Gonçalves 
mostra como é feita a moagem do trigo e os cuidados 
tomados no processo. No Instituto Biológico de São Paulo, 
o Globo Ciência conversa com um especialista em pragas 

domésticas, o pesquisador João Justi Júnior, que ensina 
como combatê-las.

O que Sonha uma Pessoa que Nasceu Cega? – no 
ar em 27 de julho
Este episódio do Globo Ciência investiga o que sonha 
uma pessoa que nasceu cega. A equipe do programa 
conversa com Maria Inês Nogueira, doutora em 
Ciências Biológicas e professora do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, que explica 
o funcionamento do aparelho visual. No Instituto de 
Física da USP, entrevista o professor de doutor em Física 
Mikiya Muramatsu, que explica a relação entre a física 
e a visão e demonstra fenômenos óticos. Depois o GC 
investiga os sonhos e conversa com o doutor Sérgio 
Tufik, diretor do Instituto do Sono. O programa termina 
com uma visita ao Instituto de Cegos Frei Chico, onde 
adolescentes que nasceram cegos explicam e ensinam 
como formam imagens sem enxergar.

Para Onde Vão os Arquivos Deletados do 
Computador? – no ar em 3 de agosto
Este episódio do Globo Ciência investiga para onde 
vão os arquivos deletados do computador. O primeiro 
entrevistado é o doutor Clayton da Silva Bezerra, 
delegado de Polícia Federal, que explica por que a 
Polícia Federal apreende computadores de suspeitos de 
crimes em algumas investigações. Depois a equipe do 
programa vai a Recife, onde visita o Centro de Informática 
da Universidade Federal de Pernambuco. Lá conversa 
com Adriano Sarmento, doutor em microeletrônica e 
professor da UFPE, que explica o funcionamento do HD e 
mostra como é um computador por dentro. Em uma visita 
à empresa Usto.Re, entrevista Rodrigo Assad, doutor 
em Ciências da Computação e especialista na área de 
Segurança de Sistemas, que fala sobre computação em 
nuvem. O programa termina no Centro de Informática, 
da Universidade Federal de Pernambuco, com um bate-
papo com o professor Silvio Romero de Lemos Meira, 
doutor em Ciência da Computação, que explica o 
funcionamento das redes sociais e fala sobre o destino 
dos arquivos deletados.
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Quais as Novas Descobertas para o Tratamento da 
Aids? – no ar em 10 de agosto
A Aids é o tema deste episódio do Globo Ciência, que 
começa contando a história da doença através de uma 
conversa com o pesquisador Ricardo Sobhie Diaz, doutor 
em Infectologia, professor da Escola Paulista de Medicina 
e chefe do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp. 
Ele também explica como funcionam novos exames 
desenvolvidos por ele e que podem aumentar a chance de 
vitória contra o HIV e fala sobre a cura de um paciente de 
Aids através do transplante de medula óssea.
No Rio, o Globo Ciência visita o IPEC – Instituto de Pesquisa 
Clínica Evandro Chagas, da Fiocruz, centro de referência 
na pesquisa e tratamento da Aids, acompanha a paciente 
Mara Moreira em sua consulta e vê como funciona o 
fornecimento do coquetel anti-Aids. Também conversa com 
a doutora Sandra Wagner, infectologista e pesquisadora do 
Laboratório de Pesquisa de DST/Aids do Ipec, sobre formas 
de contágio e a situação da Aids no Brasil. 

Se o Homem Evoluiu do Macaco, por que Ainda 
Existem Macacos? – no ar em 17 de agosto
Este episódio do Globo Ciência procura respostas para 
a pergunta “Se o homem evoluiu do macaco, por que 
ainda existem macacos?”. O programa visita o Espaço 
TIM UFMG do Conhecimento, em Belo Horizonte, onde 
conversa com o doutor em Química Julio César Dias 
Lopes, professor da UFMG, sobre as condições que 
permitiram o surgimento da vida na Terra. O professor 
Eduardo Tarazona Santos, doutor em Bioquímica e 
Imunologia e em Antropologia, explica como a chamada 
“sopa primordial” se transformou em um ser vivo. No Rio 
de Janeiro, o Globo Ciência monta a árvore filogenética 
do homem e entrevista a pesquisadora Rejane Wille 
Lima, do Departamento de Biologia Geral da UFF, sobre a 
evolução da ordem dos primatas até chegar ao homem.

Criança Esperança – Drogas – no ar em 24 de agosto
Neste episódio, o Globo Ciência visita o Instituto 
Recriando, de Aracaju, e mostra o trabalho desenvolvido 
com o apoio do Criança Esperança. A partir de uma 
campanha de prevenção ao uso de drogas feita por 

adolescentes atendidos pelo Instituto, o programa 
traça um panorama sobre as drogas mais consumidas 
no Brasil. Depois de conversar com o coordenador-geral 
do Instituto, Joel de Paula Ribeiro, e com os jovens do 
projeto, o Globo Ciência entrevista, no Rio de Janeiro, 
o professor Marcelo Santos Cruz, coordenador do 
Programa de Estudos e Assistência ao Uso Indevido 
de Drogas da UFRJ, que explica o que são as drogas. 
O programa também conversa com a psiquiatra Maria 
Thereza de Aquino, fundadora e ex-diretora do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, 
Nepad, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
– a UERJ, e com o professor Jairo Werner Júnior, 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense, que explicam a dependência química, os 
tratamentos e a prevenção ao uso de drogas.

Quando a Tecnologia HD da TV Aberta Brasileira 
Será Socializada para 100% do País? – no ar em 31 
de agosto
Neste episódio, o Globo Ciência investiga quando a 
tecnologia HD da TV aberta brasileira será socializada 
para 100% do País. O programa começa contando um 
pouco da história da TV. Para mostrar a evolução da 
imagem, visita o colecionador de televisores antigos 
Alceu Massini e conversa com a atriz Vida Alves, 
uma das pioneiras da TV brasileira. A resolução da 
imagem na TV é explicada por Luiz da Silva Mello, 
professor do Centro de Estudos em Telecomunicações, 
da PUCRJ. Cristiano Akamini, professor de Engenharia 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fala sobre 
a transmissão, desde que a imagem é captada pela 
câmera até chegar ao telespectador, e explica o que 
é e como funciona a TV digital. Fernando Bittencourt, 
diretor-geral de Engenharia da TV Globo, fala sobre o 
padrão ISDB-TB da TV digital brasileira e sobre os prazos 
para a socialização da tecnologia digital na TV aberta 
para todo o País.

É Difícil Fazer Transplantes no Brasil? – no ar em 7 
de setembro
Este episódio do Globo Ciência é dedicado aos 
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transplantes de órgãos. O programa começa com um 
bate-papo com o ator Duda Ribeiro, que recebeu um 
transplante de fígado. No Hospital das Clínicas da 
USP, entrevista o professor Luiz Augusto Carneiro 
D’Albuquerque, diretor do Serviço de Transplante e 
Cirurgia do Fígado, que explica os maiores problemas 
enfrentados numa cirurgia de transplante. O Globo 
Ciência também visita a Central de Transplantes de São 
Paulo e conversa com o coordenador Agenor Spallini 
Ferraz, professor aposentado da Faculdade de Medicina 
da USP de Ribeirão Preto, que explica o Programa 
Nacional de Transplantes do Brasil, o funcionamento 
da lista de espera e o trabalho de captação de órgãos. 
A equipe do programa conversa também com os 
integrantes da Spot (Serviço de Procura de Órgãos e 
Tecidos), da Santa Casa de Misericórdia de Botucatu, 
São Paulo: o coordenador da Spot, doutor Reginaldo 
Boni; o neurocirurgião doutor Felipe Vilar e a enfermeira 
Priscila Fukunaga fazem uma simulação do trabalho 
realizado por eles para confirmar a morte encefálica do 
possível doador. Por fim, o programa entrevista o doutor 
Leonardo Spafsky, do Hospital das Clínicas de SP, que 
explica o que acontece no organismo quando ocorre a 
morte encefálica.

O que Explica a Existência do Buraco Negro? – no 
ar em 14 de setembro
Este episódio do Globo Ciência investiga a existência do 
buraco negro. O programa começa no MAST, no Rio de 
Janeiro, onde a astrônoma Simone Daflon explica como 
surgiu e como funciona o sistema solar. No Observatório 
do Pico do Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica, 
em Minas Gerais, o programa conversa com astrônomo 
e pesquisador Alberto Ardila sobre as estrelas e o 
processo que leva algumas delas a darem origem aos 
buracos negros. Ardila também explica o que são os 
buracos negros e o que a Ciência já descobriu sobre 
eles. O Globo Ciência também visita o Instituto de Física 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 
onde ensina a fazer uma luneta com a ajuda do professor 
João Batista Garcia Canalle. Ainda no Rio de Janeiro, o 
programa segue para o Espaço Ciência Viva e conversa 
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com Sérgio Lomonaco, que reúne astrônomos amadores 
para experimentar a luneta em uma observação do céu.

O Leite da Jaca Pode Ser Transformado em 
Borracha e Derivados? – no ar em 21 de setembro
Este episódio do Globo Ciência procura respostas para 
a pergunta “o leite da jaca pode ser transformado em 
borracha e derivados?”. O programa começa no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, onde conversa com o 
pesquisador Pablo José Francisco Pena Rodrigues sobre 
a origem e as características da jaca. Em Ribeirão Preto/
SP, visita a Faculdade de Medicina da USP e conversa 
com a professora Maria Cristina Roque Barreira sobre 
a criação de uma pomada para queimaduras feita a 
partir de uma substância da semente da jaca. O Globo 
Ciência também conversa com a professora Luzineide 
Wanderley Tinoco, doutora em Química e pesquisadora 
do Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, sobre 
bioprospecção. Ainda na UFRJ, conversa com a 
professora Verônica Calado, doutora em Engenharia 
Química e coordenadora do Núcleo de Biocombustíveis, 
de Petróleo e de seus Derivados, que realiza uma 
pesquisa para transformar bagaço de cana em fibra de 
carbono. O programa também vai a Carpina/PE, onde 
visita a Estação Experimental de Cana-de-Açúcar, um 
instituto de pesquisa da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, onde conversa com o químico Francisco de 
Assis Dutra Melo, que desenvolveu uma tecnologia para 
transformar o melaço de cana em um biopolímero que 
acelera o processo de cicatrização da pele e pode ser 
absorvido naturalmente pelo corpo humano.
 
Qual a Importância da Respiração nas Artes 
Marciais? – no ar em 28 de setembro
Este episódio do Globo Ciência investiga qual é a 
importância da respiração nas artes marciais. O 
programa começa entrevistando o pneumologista 
Geraldo Lorenzzi, professor da Universidade de São Paulo 
e diretor do Laboratório do Sono do Instituto do Coração, 
o Incor, que explica o funcionamento do aparelho 
respiratório. Em Cotia, visita o Templo Zu Lai e conversa 
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com o mestre Alexander Fonseca sobre a importância 
da meditação e da respiração. Já no Templo Shaolin 
de Kung Fu, vamos conhecer o mestre Luís Melo, que 
mostra como dobra vergalhões de ferro com o pescoço, 
e o dr. Érico Caperuto, professor da Universidade São 
Judas Tadeu e especialista em fisiologia humana, que 
explica o que acontece no corpo dele que permite que 
ele faça esse tipo de coisa. O Globo Ciência também 
vai a Santa Catarina conversar com Karoline Meyer, que 
tem oito recordes mundiais de mergulho em apneia e 
demonstra como pode ficar oito minutos sem respirar. O 
dr. Érico Caperuto explica o que acontece no organismo 
de Karoline durante a preparação e durante o mergulho.

Eleições – no ar em 5 de outubro
Este episódio do Globo Ciência investiga a tecnologia 
por trás de uma eleição. O programa visita o Tribunal 
Superior Eleitoral, em Brasília, onde conversa com a 
historiadora e pesquisadora Ane Cajado sobre como 
eram as eleições com as cédulas de papel. Depois 
conversa com o cientista político Marcus Figueiredo, 
doutor em Ciência Política e professor do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos do Rio de Janeiro, IESP, 
sobre o que mudou no processo político brasileiro com 
a adoção da urna eletrônica. De volta ao TSE, conversa 
com Rafael Azevedo, coordenador de logística. sobre 
o armazenamento das urnas no período entre duas 
eleições e sobre o funcionamento delas durante a 
votação. Em Brasília, também entrevista o professor 
da UNB Diego Aranha, especialista em segurança da 
informação e criptografia, que conseguiu refazer o 
sequenciamento dos votos nos testes de segurança do 
TSE e faz críticas ao sistema. Giuseppe Dutra Janino, 
coautor do Projeto da Urna Eletrônica e secretário de 
Tecnologia da Informação do TSE, responde às críticas 
de Diego Aranha e fala sobre as medidas de segurança 
adotadas e sobre as urnas biométricas.

O Mundo Vai se Acabar em 2012? – no ar em 12 de 
outubro
Este episódio do Globo Ciência investiga as previsões 
de que o mundo vai se acabar em dezembro de 2012. 

O programa conversa com Wagner Canalonga, da 
Sociedade Taoista do Brasil, que fala sobre o livro I 
Ching, que conteria uma previsão sobre o fim do mundo. 
Depois conversa com o astrônomo Naelton Mendes de 
Araújo do Planetário do Rio de Janeiro, que explica o 
que é o alinhamento da Terra com o Sol e o centro da 
Via Láctea, previsto para dezembro e apontado como 
uma das prováveis causas para o fim do mundo. Em 
São Paulo, o Globo Ciência visita o Centro de Estudos 
Mesoamericanos e Andinos da USP, onde conversa 
com a arqueóloga Leila França sobre os calendários 
gregoriano e maia. Ela também explica como a ciência 
decifra um documento antigo. Depois a equipe do 
programa vai para o Museu Nacional, onde entrevista 
o antropólogo Alexandre Guida Navarro, professor do 
Departamento de História da Universidade Federal do 
Maranhão. Especialista em cultura maia, ele explica 
como eram feitos os calendários e o significado das 
inscrições encontradas em Tortuguero, no México, e 
Xultún, na Guatemala.
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Federal do Rio de Janeiro, com especialização em 
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do Brasil e como consultora do programa Globo 
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“O anO de 2012 fOi muitO especial na minha vida. 
fui agraciadO cOm três hOmenagens pelO meu 
trabalhO à frente dO glObO ciência. 

Recebi, no primeiro semestre, o conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, maior condecoração oferecida pela Câmara 
Municipal do RJ. Vivi um momento de emoção ímpar. Passou um filme da minha vida, ao relembrar minha vida 
escolar, os anos de Santo Inácio, o período de estudo na Federal do RJ, a luta da minha mãe para propiciar à família 
uma educação de qualidade, a minha trajetória de vida e profissional e as diversas viagens e pessoas queridas que 
já entrevistei no programa. Receber uma comenda dessa natureza através do Poder Legislativo da cidade onde nasci 
e vivo até hoje teve um sabor muito especial. Foi uma alegria ver o auditório lotado de amigos, familiares e pessoas 
especiais para mim. 

Ainda no primeiro semestre, em maio, recebi o troféu Top of Business na categoria mídia. Fiquei extremamente 
honrado. Essa premiação celebra profissionais e empresas que se destacam em suas áreas. Foi uma linda cerimônia 
no RJ também. 

No segundo semestre, recebi o troféu Espelho D’água na categoria Comunicação. Mais uma emoção! Essa premiação 
ressalta profissionais e instituições que valorizam a cultura afro-brasileira. Ou destaca pessoas que, com suas 
atividades, conquistaram espaço e representam o sonho de uma juventude ávida por um futuro melhor e mais justo 
no nosso país. Foi linda a cerimônia, que teve, entre outros homenageados, a querida companheira do Canal Futura 
Rosi Escobar, que levou o prêmio destaque em mídia pelo programa Sagrado.

Indubitavelmente, esses prêmios são fruto de um trabalho conjunto. Quero deixar expressa a minha gratidão ao 
Canal Futura e à TV Globo pela oportunidade em apresentar um produto que a cada dia me traz um novo aprendizado 
e me permite levar conhecimento para milhares de pessoas. Meu muito obrigado a todas as equipes que passaram 
pelo programa. E, o melhor, através do Globo Ciência podemos mostrar o esforço de tantas pessoas de diversas 
áreas, que estão se debruçando sobre os estudos científicos. Um salve a todas elas!

Aprendi que muitos desses homens e mulheres de jalecos também sonham em ver suas dúvidas e curiosidades 
se desdobrarem em pesquisas e, por conseguinte, em resultados que podem mudar a história de outras pessoas e 
transformar o mundo. Quantas pesquisas mudaram a trajetória do nosso planeta, não é mesmo?

O ano de 2012 me fez acreditar que tudo tem valido a pena. A cada deslocamento da plateia até o palco para receber 
essas homenagens, o filme que passou na minha cabeça foi da trajetória de luta que permeou a minha vida. Não 
consegui conter as lágrimas e chorei sem vergonha de ser feliz.

Que a vida possa florescer cada vez mais! 
E espero a cada ano “azeitar” a minha caminhada!
Que o Globo Ciência brilhe com a intensidade das estrelas!” 

Alexandre Henderson – apresentador do Globo Ciência
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A série de programas traça um panorama 
dos temas da Rio+20, levando ao público 
as informações e reflexões sobre o 
que vem sendo objeto de discussão 
desde a Cúpula da Terra. Viajando pelo 
Brasil, o Globo Ecologia conversa com 
especialistas, apresenta projetos e 
iniciativas que expliquem e mostrem como 
cada um dos temas tratados influi na vida 
de cada um de nós.

TEMAS: agricultura; ecologia e 
ecossistemas; sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1990
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADOR: Max Fercondini é ator. 
Na Rede Globo, atuou nas novelas Viver 
a Vida, Páginas da Vida, Ciranda de 
Pedra, Sete Pecados, Esplendor, Morde 
e Assopra, entre outras.

gloBo eCologia

Sinopses por episódio (26 minutos):

Pegada Ecológica – no ar em 16 de abril
O que você come, o que consome, como se locomove... Essas são informações básicas 
para calcular a sua Pegada Ecológica. E, nesse episódio, Max Fercondini vai descobrir 
o tamanho do impacto dos seus hábitos e revelar a importância deste diagnóstico 
para medidas eficientes.

Economia Verde – no ar em 23 de abril 
Como transformar a economia mundial aplicando um pensamento sustentável? Essa 
é a ideia da Economia Verde, um novo modelo econômico movido por ideias que 
envolvam empresas, instituições, organizações e a sociedade. 

Governança para o Desenvolvimento Sustentável – no ar em 30 de abril
Se administrar o seu cotidiano já não é uma tarefa simples, imagine pensar em 
atividades voltadas para a mudança de hábito de toda a sociedade. Isso é governança, 
um processo de tomada de decisões e implementações, que envolve políticas e 
responsabilidades, para garantir o direcionamento dessas ações. 
O Globo Ecologia fala de uma governança direcionada: a governança para 
desenvolvimento sustentável do planeta. Esse é também um dos temas centrais da 
Rio+20, que pretende discutir com autoridades mundiais a organização de estruturas 
e sistemas que atinjam o desenvolvimento sustentável. 

Mudanças Climáticas – no ar em 7 de maio
O clima da Terra está mudando. Não dá mais para negar. Estudos científicos 
comprovam o que já sentimos na pele. Por isso, não podemos mais agir como se nada 
estivesse acontecendo.
O aumento de fenômenos naturais ocorridos no mundo inteiro, como furacões, chuvas 
e estiagens, comprova essa mudança. 
Um tema complexo que faz Max Fercondini questionar dados a fim de descobrir o 
que realmente é concreto e como podemos reverter o quadro do aquecimento global. 
Globo Ecologia descobre que não existe fronteira para o clima. Tudo está conectado. 
Por isso, usa exemplos mundiais e nacionais, como chuvas destruidoras ocorridas 
na região serrana do Rio de Janeiro e o fenômeno dos rios voadores na floresta 
amazônica, que é fundamental para garantir o regime de chuvas em todo o País.
Uma análise sobre as mudanças climáticas e a emissão dos gases do efeito estufa 
no Brasil e no mundo. Como evitar o aquecimento global para reduzir seus impactos?
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Erradicação da Pobreza – no ar em 14 de maio
Durante as últimas décadas, o crescimento desordenado 
das cidades brasileiras revelou um descompasso entre 
desenvolvimento econômico e erradicação da pobreza 
cujas consequências afetam tanto o meio ambiente 
quanto a qualidade de vida de toda a população. 
Neste episódio, em sintonia com um dos temas a 
ser discutido na Rio+20, o Globo Ecologia aborda a 
erradicação da pobreza à luz do desenvolvimento 
sustentável, contrapondo-a com as práticas econômicas 
que agravam as desigualdades sociais. 
Max Fercondini percorre uma área de ocupação na 
região central do Rio de Janeiro cujos riscos ambientais 
estão relacionados com a pobreza (em suas diferentes 
facetas, como a falta de infraestrutura e saneamento).

Saneamento, Meio Ambiente e Saúde – no ar em 
21 de maio
O Globo Ecologia vai à baixada santista, no litoral de São 
Paulo, e mostra dois extremos da situação do saneamento 
básico no Brasil: o México 70, em São Vicente, bairro 
dominado por palafitas e sem saneamento básico, e a 
cidade de Santos, com quase 100% de água tratada, 
mas que reconhece seus pontos de deficiência. 
Esse também é um dos temas da discussão internacional 
na Rio+20, que acontece em junho, na cidade do Rio de 
Janeiro. De acordo com as Nações Unidas, mais de 2 
bilhões e meio de pessoas no mundo não têm acesso ao 
saneamento básico. 

Desertificação – no ar em 28 de maio
A desertificação é um processo das regiões áridas 
e semiáridas, quando ocorre simultaneamente a 
degradação dos solos, dos recursos hídricos, da 
vegetação e da redução da qualidade de vida das 
populações afetadas. Entre os vários fatores causadores 

estão as atividades humanas e as variações climáticas. 
O Globo Ecologia visita o Vale do São Francisco 
e vê essa situação de perto. Lá, o programa ouve 
personagens que, empurrados pela dura realidade da 
terra batida e rachada, migraram da área rural para a 
cidade, em busca de trabalho, pois não podiam mais 
plantar em suas terras. E descobre como a fruticultura 
está revertendo esta realidade e ajudando a região a 
se desenvolver.
A equipe do programa mostra em Minas Gerais que 
já existem trabalhos para que áreas suscetíveis à 
desertificação não sofram com o ressecamento do solo.

RIO+20 – no ar em 4 de junho
Há exatos 20 anos, o Rio de Janeiro foi palco do histórico 
evento Rio-92, ou Eco-92, que definitivamente colocou 
os temas ambientais na agenda do mundo. Apesar dos 
avanços ocorridos desde a conferência, ainda estamos 
distantes do ideal do desenvolvimento sustentável. 
O Globo Ecologia conversa com alguns personagens que 
participaram da Rio-92 e vão participar da Rio+20 para 
saber o que deu certo – e o que deu errado – de lá para 
cá. Por isso, visita uma das cidades que desenvolveu 
práticas e metas do Plano Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável, a Agenda 21 – apresentada em 2002 como 
desdobramento da Rio-92. 
O programa vai ao estado do Amazonas, para mostrar 
uma das muitas Unidades de Conservação criadas no 
Brasil. Curiosamente, o País – que é um dos grandes 
criadores dessas unidades – não implantou nenhuma 
unidade nova (em 2011) e algumas tiveram seus 
limites revistos.
Tudo isso, em uma análise que aponta os desafios 
atuais mais marcantes, e as propostas levadas para 
a Rio+20, a fim de dar um novo salto na promoção do 
desenvolvimento sustentável.
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Matriz Energética 1 – no ar em 11 de junho 
À medida que milhões de pessoas entram no mercado 
de consumo todos os anos, em especial nas economias 
emergentes, a demanda global de energia cresce 
em ritmo acelerado. Luz elétrica, refrigeração, novas 
fábricas, obras de infraestrutura, consumidores ávidos 
por aparelhos eletrônicos, carros e uma infinidade de 
outros produtos geram, cada vez mais, necessidades 
energéticas a serem supridas. 
No Brasil não é diferente. Assegurar segurança energética 
é fundamental para manter o desenvolvimento em bases 
sustentáveis. No programa Matriz Energética – Geral, o 
Globo Ecologia aborda o desafio de suprir a demanda 
crescente de energia e ao mesmo tempo minimizar os 
impactos socioambientais envolvidos em sua geração, 
transmissão e distribuição. 
O programa explora os conceitos e aplicações da 
energia, explica como é composta a matriz energética 
brasileira e seus respectivos impactos, e discute a 
questão ambiental envolvendo a construção de grandes 
hidrelétricas.

Políticas Nacionais de Sustentabilidade – no ar em 
18 de junho
Políticas públicas são diretrizes, princípios, regras, 
programas e ações desencadeados pelo poder público 
com objetivo de atendimento às demandas ou obrigações 
frente à sociedade. Em geral, são expressas na forma de 
documentos (leis, programas, linhas de financiamento). 
Elas demonstram uma intenção governamental.
Quando se trata de sustentabilidade, as políticas 
nacionais ganharam maior destaque a partir da 
Constituição de 1988 e da realização da Rio-92. Desde 
então, foram aprovadas leis estabelecendo políticas 
nacionais de meio ambiente, áreas protegidas, proteção 
da biodiversidade, florestas públicas, mudanças 

climáticas, educação ambiental, mobilidade urbana 
e resíduos, entre outras. Assim, o Globo Ecologia vai 
abordar as políticas nacionais associadas ao uso e à 
conservação de nossas florestas. 

Matriz Energética 2 – no ar em 25 de junho
O programa Matriz Energética 2 trata das alternativas 
de geração de energia elétrica que estão crescendo e 
passaram a ser consideradas na contabilidade SIN – 
Sistema Interligado Nacional. 
Em 2001, a crise no abastecimento alertou para a 
necessidade de introduzir novas fontes de energia 
primária na matriz energética nacional. A capacidade 
atual da nossa rede não atende à demanda energética 
necessária para o crescimento econômico do País. 
Por outro lado, a predominância da energia hidráulica 
na composição da nossa matriz levanta algumas 
preocupações: a variação da oferta sujeita ao regime 
de chuvas na Amazônia, onde os reservatórios são 
bem reduzidos, capacidade insuficiente para armazenar 
energia no SIN, custos e impactos socioambientais na 
construção de novas hidrelétricas, aumento da demanda 
relacionada ao crescimento econômico, necessidade 
de redução dos impactos da geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica. 
Neste episódio, o Globo Ecologia aborda a diversificação 
da matriz energética brasileira destacando três opções 
de fontes limpas e renováveis (biomassa, solar e eólica) 
em comparação com as termoelétricas convencionais 
(que também ganharam destaque no plano estratégico 
do governo brasileiro). 

Cidades Sustentáveis – no ar em 2 de julho
O que é uma cidade sustentável? Segundo a Rede 
Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis – 
movimento que reúne várias instituições da sociedade 
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civil –, uma “cidade sustentável é aquela que promove 
iniciativas capazes de recuperar os valores do 
desenvolvimento sustentável, da ética e da democracia 
participativa”. Em resumo, uma cidade comprometida 
com a qualidade de vida dos cidadãos hoje e no futuro. 
Mas qual o caminho para chegar a isso, levando em 
conta que o processo de industrialização, o crescimento 
demográfico e a modernização das cidades impõem 
desafios ambientais e sociais crescentes? A resposta 
não é simples. Segundo o Banco Mundial, em 2050, dois 
terços da população da Terra estarão concentrados nas 
cidades. No Globo Ecologia, duas cidades brasileiras 
com perfis completamente diferentes provam como 
é possível construir, com soluções criativas, lugares 
sustentáveis: São Paulo, a sexta cidade mais populosa 
do mundo, e Paragominas, no Pará. 

Justiça Climática – no ar em 9 de julho
A noção de Justiça Ambiental começa com a constatação 
de que a crescente escassez dos recursos naturais e 
a desestabilização dos ecossistemas afetam de modo 
desigual, e muitas vezes injusto, diferentes grupos 
sociais ou áreas geográficas. 
A Justiça Climática é um desdobramento da Justiça 
Ambiental e surge da constatação de que os efeitos 
dos desastres e eventos climáticos afetam diferentes 
populações de vários lugares no mundo e no Brasil. O 
assunto foi um dos destaques da Rio+20 e ganha cada 
vez mais espaço nos fóruns internacionais de direitos 
humanos.
No Brasil, já existem grupos organizados e pesquisadores 
tratando do assunto, que pode estar ligado aos efeitos 
de processos de desertificação, aos eventos climáticos 
extremos – como chuvas intensas e ondas de calor –, ao 
aumento do nível do mar, entre outros. O programa conta 
a história recente de Santa Catarina, quando a Região Sul 

do estado foi atingida pelo furacão Catarina. Os ventos 
deixaram centenas de pessoas desabrigadas O Globo 
Ecologia ainda mostra o trabalho da Fase – Federação 
de Órgãos para Assistência Social e Educacional –, que 
trabalha com redes de mulheres do Brasil auxiliando 
“testemunhas” e vítimas das mudanças climáticas, como 
enchentes e secas – com o trabalho da agroecologia. 

Cultura e Sustentabilidade: Economia Criativa – no 
ar em 16 de julho
A chamada economia criativa tem apresentado novas 
formas de gerar riqueza a partir do conhecimento, 
criatividade, capital intelectual, além de outros 
recursos intangíveis de uma comunidade (cultura, 
repertório simbólico). 
De acordo com o Relatório de Economia Criativa 2010, 
produzido pela Unctad –Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e o Desenvolvimento, apesar de uma 
queda de 12% no comércio global em 2008, os serviços 
e bens da economia criativa cresceram até 14%. O Brasil 
ainda não se encontra entre os vinte maiores produtores 
do setor, apesar do nossa imensa diversidade social, 
cultural e ambiental.
Neste episódio, o Globo Ecologia aborda como a 
chamada Economia Criativa se alinha e contribui para o 
desenvolvimento sustentável. 

Impacto das Mudanças Climáticas na Economia – 
no ar em 23 de julho 
Há uma percepção de que o Brasil, assim como outros 
países da América Latina, não está entre os lugares 
mais vulneráveis do mundo em termos de mudanças 
climáticas. Essa percepção decorre da comparação 
com regiões como ilhas do Pacífico ameaçadas de 
desaparecimento ou a seca crônica verificada em boa 
parte dos países africanos.

113



Globo Ecologia mostra que essa percepção é equivocada, 
já que as consequências das mudanças climáticas 
afetarão a todos, sem distinção. E os motivos vão muito 
além do mero desconforto causado por um verão mais 
quente ou um frio fora de época. O programa explora o 
fato de que, ao afetar diretamente os elementos básicos 
da vida dos seres humanos em todo o planeta, como o 
acesso à água, a produção de alimentos e a utilização 
do solo, as mudanças climáticas trazem impactos 
gigantescos à economia de todos os países, como 
comprovado no primeiro grande estudo sobre esses 
impactos: o Relatório Stern, encomendado pelo Reino 
Unido e divulgado em 2006. 

Ocupação Desordenada – no ar em 30 de julho
Neste episódio, o Globo Ecologia, trata da ocupação 
desordenada no espaço urbano – em especial na Região 
Sudeste –, e como alguns locais têm sido revitalizados, 
ou preservados, a partir de ações que integram 
segmentos da sociedade civil, o poder público e os 
próprios moradores. 
Para isso, são apresentados exemplos das comunidades 
Chapéu Mangueira e Babilônia, localizadas a menos de 
200 metros da praia do Leme, no Rio de Janeiro; e do 
Bairro City Lapa, em São Paulo. 

Uso Sustentável da Biodiversidade – no ar em 6 de 
agosto
Segundo dados da ONU, o Brasil lidera o ranking dos 
países considerados megabiodiversos, abrigando 
20% de tudo o que há de vida no planeta, além dos 

12% da água doce do mundo. As estimativas apontam 
que pelo menos 104 mil espécies de animais e até 49 
mil espécies de plantas – sem contar microrganismos, 
algas e diversos grupos biológicos –, nunca foram 
estudados.
A biodiversidade brasileira ainda é um tesouro a 
ser descoberto. Menos de 10% da biodiversidade 
animal está cadastrada. No caso das plantas, são 
40 mil espécies cadastradas. O Globo Ecologia vai 
conhecer os avanços nas pesquisas e mostra o uso 
dos compostos ativos da biodiversidade brasileira 
na produção de novos medicamentos e cosméticos – 
falando do potencial para diversas áreas. 

Especial Criança Esperança – no ar em 13 de agosto
O Globo Ecologia participa do Criança Esperança 
falando da educação ambiental na formação e 
capacitação de jovens. Para isso, usa como exemplo 
dois projetos: Instituto Ilhas do Brasil, com o projeto 
Estrela do Mar, em Florianópolis, Santa Catarina; 
e a Associação de Promoção para o Crescimento e 
Desenvolvimento Social – Procedes –, em Osasco, São 
Paulo. O programa acompanha o passo a passo de um 
projeto como esse. Conversa com jovens e moradores 
do lugar a fim de mostrar a realidade e questiona se 
é possível mudar a consciência das pessoas para se 
viver em um mundo melhor.

Resíduos Sólidos – no ar em 20 de agosto
Até o início do século XX, o lixo gerado pelo homem 
era basicamente orgânico e reintegrava-se à natureza, 
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servindo como adubo para a agricultura. No entanto, 
a industrialização e a concentração das pessoas 
em grandes cidades fez com que rompêssemos 
esses ciclos naturais, e o lixo começou a se tornar 
um problema. E, pior, um problema que não para de 
crescer. A quantidade de resíduos sólidos gerados no 
Brasil em 2011 totalizou 61,9 milhões de toneladas, 
1,8% a mais do que no ano anterior (o dobro do 
crescimento populacional, que foi de 0,9%), de acordo 
com dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no 
Brasil 2011, lançado pela Associação Brasileira das 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe). 
Globo Ecologia traz um panorama da geração, coleta e 
destinação do lixo no Brasil, associando o aumento da 
produção de lixo com a “modernização” da sociedade 
e enfatizando os problemas gerados pela destinação 
inadequada de resíduos. O programa analisa a eficácia 
da Lei Nacional de Resíduos Sólidos – um dos aparatos 
mais sofisticados do mundo sobre o tema, mas que 
carece de acordos entre governos, empresas e sociedade 
para cumprir as metas estabelecidas. 

Consumo Sustentável – no ar em 27 de agosto
Como age o consumidor nos dias de hoje? Qual a 
diferença entre um consumidor consciente e aquele que 
mantém hábitos de consumo convencionais? O perfil de 
consumo tem mudado no mundo moderno em função 
da sustentabilidade? E o consumidor brasileiro, como 
se comporta? Está mais consciente? Qual o papel das 
empresas para promover o consumo sustentável?

Essas são algumas das questões propostas por 
Max neste episódio do Globo Ecologia dedicado ao 
Consumo Sustentável.

Transporte e Sustentabilidade – no ar em 3 de 
setembro
Atualmente, os sistemas de transporte respondem 
pelas taxas mais altas de crescimento nas emissões dos 
gases de efeito estufa, segundo documento publicado 
pela Slocat: Partnership for Sustainable, Low Carbon 
Transport. Entre as causas que mais chamam a atenção 
estão o processo de crescimento desordenado das 
cidades nas economias emergentes, além das décadas 
de planejamento urbano que privilegiaram a mobilidade 
individual centralizando-a no uso de automóveis em 
detrimento da população que utiliza sistemas mais 
sustentáveis, como o transporte público, bicicletas ou 
apenas caminha pelo espaço urbano. Como o Brasil está 
se preparando para adotar um sistema de transporte 
mais sustentável?

Indústria e Comércio – no ar em 10 de setembro
A indústria brasileira não quer mais o papel de vilã 
do meio ambiente. Se ela foi (e ainda é) uma das 
grandes responsáveis pelo processo predatório do 
meio ambiente, o fortalecimento das leis ambientais, 
assim como a mudança de práticas devastadoras, vem 
modificando esse cruel papel das empresas. O programa 
coloca no ar a entrevista feita na Rio+20 com a diretora 
vice-presidente do Centro Empresarial Brasileiro de 
Desenvolvimento Sustentável, Mariana Meirelles. 
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Agricultura – no ar em 17 de setembro
Plantar, colher, transportar, vender e consumir. Vista 
assim, a cadeia que compõe a produção agrícola pode 
ser entendida até por meninos e meninas do jardim 
da infância. Mas sabemos que o desafio é bem maior, 
de escalas globais: hoje, precisamos alimentar uma 
população crescente e estar de olho nos meios de 
produção sustentáveis. 
No Globo Ecologia sobre agricultura, Max está na zona rural 
da Grande São Paulo. Ele inicia com um breve histórico 
sobre a Revolução Verde, modelo de produção que se tornou 
predominante no mundo e no Brasil na década de 1970 e que 
baseia o aumento da produtividade com técnicas agrícolas 
voltadas para o uso intensivo de fertilizantes químicos e 
agrotóxicos para o controle de pragas e doenças. 

Ciência e Tecnologia – no ar em 24 de setembro
A ciência é uma das principais armas da humanidade rumo 
a um planeta mais sustentável. Novas tecnologias podem 
substituir ou restabelecer recursos naturais escassos, 
além de resolver problemas socioambientais como 
aqueles que frequentemente surgem quando se discute 
crescimento, inclusão e proteção ao meio ambiente. Mas 
para que essas alternativas efetivamente saiam do papel e 
venham a beneficiar a sociedade, precisamos de cientistas 
mais participativos, com um olhar multidisciplinar. Essa foi 
a tônica das discussões entre os cientistas reunidos na 
Rio+20, que debateu ainda a necessidade de cooperação 
entre as pesquisas mundiais e mais sinergia entre 
pesquisa e iniciativa privada. Globo Ecologia sai, então, em 
busca desses cientistas para saber o que eles vêm fazendo 
em benefício do desenvolvimento sustentável, quais as 
novidades na área científica e que benefícios elas trarão 
para o País e para o planeta. 

Política e Meio Ambiente – no ar em 1º de outubro
Neste episódio do Globo Ecologia, Max Fercondini 
conversa com o telespectador sobre ações relativas 
ao meio ambiente, já previstas na legislação, e que 
devem fazer parte da vida de todas as cidades. E que 
as legislações em vigor que regulamentam questões 
ambientais, tanto no âmbito estadual como municipal 
– como a Política Nacional de Meio Ambiente e o 
Estatuto da Cidade –, derivam da Constituição Federal 
e refletem no município. 

Arquitetura e Sustentabilidade – no ar em 8 de 
outubro
As mudanças climáticas observadas nas últimas 
décadas representam um divisor de águas no 
setor da construção civil, dadas as dimensões 
dos impactos gerados por esta atividade. O setor 
responde por 30% das emissões globais de gases de 
efeito estufa (GEE), 40% do consumo anual mundial 
de energia, 12% do consumo de água doce e 40% 
da geração de resíduos sólidos. Quando se fala 
em aspectos sociais, o setor emprega 10% da mão 
de obra no contexto planetário. Os problemas se 
estendem por toda a cadeia, desde o fornecimento 
da matéria-prima, passando pela construção e, 
depois, a ocupação. Portanto, a mudança no padrão 
de construção de casas e edificações locais pode 
contribuir significativamente para mudanças de 
impacto global. O programa aborda duas tendências 
da construção sustentável: a certificação para quem 
quer ou precisa comprovar que reduz o seu impacto 
ao construir, e para o cidadão que simplesmente quer 
ser mais sustentável na atitude e no bolso, mesmo 
que seja a médio prazo. 
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Em 2012, o Globo Educação viaja pelo 
País para mostrar como a educação 
pode transformar a vida de muitos 
brasileiros. Vamos conhecer quem 
são os educadores, pais e estudantes 
que estão enfrentando esse desafio. 
Refletiremos sobre o currículo, a 
democratização da escola, a formação 
do professor, o acesso à universidade, 
entre outros temas decisivos para 
o futuro do País. Nessa jornada, 
continuamos buscando os caminhos 
para uma educação de qualidade.

TEMAS: escola; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: educadores e público 
em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADORA: Helena Lara 
Resende é jornalista. No Canal Futura, 
apresentou o Jornal Futura, Sala de 
Notícias Entrevista e Revelando os 
Brasis I.

gloBo eduCação

Sinopses por episódio (26 minutos):

Música – no ar em 14 de abril
Em que ritmo anda o ensino de música no Brasil? O Globo Educação visita escolas do 
Rio de Janeiro para saber como os professores trabalham o repertório, as habilidades 
e o gosto musical dos alunos. Qual o perfil dos profissionais que ensinam música 
nas escolas? Eles estão preparados para trabalhar com a diversidade de sons e com 
qualidade pedagógica? Como as escolas brasileiras conseguem driblar os problemas 
de infraestrutura e a falta de instrumentos?

Didática – no ar em 21 de abril 
O que faz um professor se destacar? Através de professores queridos e competentes, 
o Globo Educação fala sobre a arte e a técnica de ensinar. Vamos saber quais são as 
referências e as motivações desses profissionais e debater a eficácia dos cursos de 
didática na formação de docentes.

Matemática – no ar em 28 de abril 
Por que a matemática dá medo em tanta gente? É possível tornar a matemática 
mais “amigável” para os alunos? Iniciativas que deram certo, alternativas ao ensino 
tradicional da matemática, além de uma reflexão sobre o ensino curricular da 
matemática no País, podem transformar esse quadro?

Educação Física – no ar em 5 de maio
Qual é o papel da Educação Física nas escolas? Desde os anos 90, a visão sobre 
essa disciplina está cada vez mais ampla e ganhou novos objetivos sociais e 
político-pedagógicos. Mas será que gestores e professores compreendem esse 
novo papel? As escolas estão equipadas e bem cuidadas para a prática de esportes 
e outras atividades? O Globo Educação visita escolas do Rio de Janeiro para saber 
como os professores trabalham a cultura do movimento e seus benefícios para a 
vida e para a saúde.
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Diretor – no ar em 12 de maio
O diretor é um dos grandes responsáveis pela 
qualidade de uma escola. Um diretor tem muitas 
funções: a mediação das relações com professores 
e funcionários, a participação nas políticas públicas 
educacionais, a administração financeira da escola, 
a orientação e aplicação do projeto pedagógico e 
o diálogo com a comunidade escolar. Quem são e 
como é o trabalho dos diretores de escola no Brasil?  

Escrever Bem – no ar em 19 de maio
Não há dúvida de que a língua escrita é de extrema 
importância para o desenvolvimento completo do aluno. 
Trata-se de um conhecimento fundamental e que requer 
o domínio de outras habilidades como a leitura. Mas será 
que o estudante brasileiro sabe escrever corretamente? 
Segundo a prova ABC – Avaliação Brasileira do Final 
do Ciclo de Alfabetização – de 2011, mais de 40% dos 
alunos alfabetizados não sabem ler nem escrever. Quais 
são as dificuldades que a escola enfrenta para ensinar 
os alunos a escreverem bem e quais são as estratégias 
para ajudá-los a ultrapassarem estas dificuldades?

Pensar Cientificamente – no ar em 26 de maio
Como transformar a escola num ambiente investigativo, 
questionador e curioso? O Globo Educação visita uma 
escola do Rio de Janeiro para descobrir como a pesquisa 
científica pode servir como uma poderosa ferramenta 
pedagógica no ensino médio.

RIO+20 – no ar em 2 de junho
Em 1992, o Rio de Janeiro foi sede da Rio-92. A discussão 
virou um documento com as responsabilidades de cada 
país sobre o meio ambiente: a Agenda 21. Vinte anos 
depois, os líderes do mundo todo vão se reunir outra 
vez na Rio+20. Mas como a escola pode ajudar as boas 
ideias a virar realidade? Conheça a Agenda 21 Escolar!

Afro – no ar em 9 de junho
A Lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino da história e 
da cultura afro-brasileiras nas escolas. O Globo Educação 
vai investigar como anda o cumprimento dessa lei:

As escolas estão incluindo a temática afro-brasileira 
no seu dia a dia? Existe material didático adequado ao 
tema? Os professores estão preparados para trabalhar 
a diversidade? Dá para transformar a escola em um 
espaço livre de preconceitos?
Especialistas na temática afro-brasileira apontam o 
conhecimento como a melhor forma para combater o 
preconceito racial. 

Arte – no ar em 16 de junho
O ensino de arte faz parte do currículo básico desde 1920, 
mas muitas vezes essa disciplina fica em segundo plano. 
O Globo Educação visita três escolas do Rio de Janeiro 
para saber como os professores vêm trabalhando a arte 
dentro e fora da sala de aula.

Indígena – no ar em 23 de junho
Como qualquer cidadão, os povos indígenas têm direito 
ao acesso à educação. Têm também, por outro lado, já 
legitimadas suas próprias formas de organização social, 
tradições, seus conhecimentos e formas de saberes 
e transmissão cultural. Nesse contexto, como unir a 
tradição cultural indígena ao ensino obrigatório dentro 
das escolas? Como promover um ensino de qualidade 
e ao mesmo tempo garantir os seus valores culturais e 
simbólicos, tão importantes para essas comunidades? 
Neste programa, abordamos a educação indígena no 
Brasil, suas conquistas e dificuldades. 

Nutrição – no ar em 30 de junho
Aluno com fome não aprende direito, e, por isso, escolher 
ou preparar o que os alunos vão comer na escola todos 
os dias merece uma atenção especial. Como anda a 
qualidade do cardápio das escolas brasileiras? Quem 
escolhe o que a escola vai servir? Através da alimentação 
também se aprende cidadania? 

Drogas – no ar em 7 de julho 
As drogas fazem parte do universo do adolescente, mas nem 
todas as escolas estão preparadas para discutir o assunto. O 
Globo Educação vai até São Paulo para saber como os profes-
sores vêm trabalhando essa questão dentro da sala de aula.
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Consumismo e Cidadania – no ar em 14 de julho
O consumo exagerado prejudica o bolso e o meio 
ambiente de várias maneiras, e para mudar esse hábito 
é preciso se conscientizar. Mas qual o papel da escola 
na educação financeira e fiscal? Os nossos alunos estão 
sendo preparados para o consumo consciente?

Defasagem – no ar em 21 de julho
Um dos grandes problemas que a escola enfrenta é a 
chamada defasagem idade-série, quando os alunos que 
têm dificuldades de aprender repetem de ano muitas 
vezes ou deixam de ir a escola por um tempo e vão 
ficando velhos para as séries que estão cursando. As 
estratégias que estão sendo desenvolvidas no sertão 
do Ceará para reforçar a aprendizagem e diminuir as 
consequências da defasagem escolar são o tema deste 
Globo Educação.

Formação de Professores – no ar em 28 de julho
Aluno bem formado pressupõe professor bem formado. 
Mas o que é exatamente essa boa formação? Em um 
panorama educacional geral, formar um bom professor 
é muito mais do que ensiná-lo a ensinar. Qual a 
distância entre um pedagogo da educação infantil e um 
professor de química do ensino médio? Como equilibrar 
o conhecimento técnico-científico, a pesquisa e a 
prática de ensino? Neste programa, abordamos algumas 
experiências de formação de professores.

Criança Esperança – no ar em 4 de agosto
Desde 1986, o Criança Esperança, em parceria com 
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, desperta a atenção da opinião 
pública para problemas sociais de crianças e 
adolescentes. Em 2012, o programa beneficiou 114 
iniciativas por todo o País. O Globo Educação foi 
conferir como funcionam dois desses projetos, no 
estado do Ceará: o Projeto Verde Vida, que atua na 
região do Crato com oficinas de arte e cultura, e o 
projeto da Associação Curumim, que atua em uma 
escola municipal de Fortaleza ensinando, reforçando 
e promovendo os direitos da criança e do adolescente.

Sustentabilidade – no ar em 11 de agosto
Sustentabilidade é a palavra da vez, mas muitas escolas 
brasileiras ainda não conseguem praticar atitudes 
sustentáveis no seu dia a dia. O Globo Educação visita o 
Rio de Janeiro e o Ceará para saber como professores e 
diretores abordam o tema dentro e fora das salas de aula.

Vagas nas Escolas – no ar em 18 de agosto
A lei diz que a educação é um direito de todos e um dever 
do Estado. Isso quer dizer que os governos devem oferecer 
vagas suficientes nas escolas públicas de educação 
básica. Na prática, algumas escolas ficam superlotadas e 
outras quase vazias. O Globo Educação vai mostrar qual é 
o déficit de vagas no Brasil atualmente e qual é o índice de 
crianças e jovens fora da escola em cada região.

Grandes Investimentos em Educação São Garantia 
de Qualidade no Ensino? – no ar em 25 de agosto
Grandes investimentos em educação garantem 
qualidade no ensino? O Globo Educação visita escolas 
do Paraná para saber quanto se investe, como se investe 
e que diferença isso faz na aprendizagem.

Como Lidar com a Religiosidade dos Alunos e 
Professores? – no ar em 1º de setembro
O ensino religioso no Brasil é obrigatório, com adesão 
opcional – se alguém da comunidade escolar assim 
desejar, a escola é obrigada a oferecer. O programa 
pretende mostrar como a escola lida com a questão 
religiosa numa sociedade com múltiplas crenças. No 
momento em que o ensino religioso é objeto de discussão 
no campo da política, veremos como a religiosidade se 
manifesta na escola. O que um jovem católico pode 
aprender num culto evangélico? O que um aluno judeu 
pode aprender num terreiro de umbanda? Promovendo 
um intercâmbio religioso entre alunos, vamos estimular 
a discussão sobre a escola laica.

Enem: pra que e pra quem? – no ar em 8 de setembro
Para que serve o Enem? O Globo Educação procura saber 
para onde está caminhando o Exame Nacional do Ensino 
Médio. Como alunos, professores e gestores o encaram? 

120



Quais as diferenças entre este exame e os vestibulares 
tradicionais? A preparação para o Enem deve impactar no 
planejamento dos conteúdos da escola? As mudanças de 
formato e os planos para o futuro deste exame tão polêmico.

Quais os Desafios da Educação na Região 
Amazônica? – no ar em 15 de setembro
Algumas escolas ficam na cidade, na beira de rodovias. 
Outras ficam em comunidades ribeirinhas e, na época das 
chuvas, têm de se adaptar aos alagamentos. Mas todas 
essas escolas ficam no Pará e deixam no ar uma questão: 
quais os desafios da educação na Região Amazônica?

É Possível Educar a Distância? – no ar em 22 de 
setembro
Levar a educação formal para lugares distantes e isolados 
não é uma tarefa fácil. No Brasil, o ensino a distância tem 
sido a solução para ampliar a oferta dos cursos e democra-
tizar a educação. Como política pública, o EAD é apontado 
como ideal para áreas de difícil acesso, como o norte do 
País. Mas será que a educação a distância é realmente 
boa? Quais as vantagens e desvantagens em relação ao 
ensino presencial? Quais são as dificuldades e as oportuni-
dades que seus diversos atores encaram? É possível tornar 
o EAD parte de um projeto pedagógico mais amplo?

As Nossas Escolas Formam Alunos com 
Consciência Política? – no ar em 29 de setembro
Nas eleições, o povo escolhe os seus representantes de 
forma democrática. E nas escolas, uma das formas de o 
aluno ser ouvido é através dos grêmios e dos representantes 
de turma. Mas será que as nossas escolas se preocupam 
em formar alunos com consciência política?

O Professor Brasileiro É Valorizado? – no ar em 6 de 
outubro
Ser dedicado, capacitado, disponível, ter uma boa 
formação... Isso é o que todos esperam de um professor. 
Mas qual é a contrapartida para tanta dedicação? Um 
plano de carreira, salário digno e condições mínimas de 
trabalho parecem longe da realidade. Afinal: o professor 
brasileiro é valorizado?
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CONSULTORIA: Carlos Artexes é mestre em 
Educação pela Universidade Federal Fluminense (2006). 
Graduado em Pedagogia, pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1986), e em Engenharia, também pela 
UFRJ (1980). É diretor de Concepções e Orientações 
Curriculares da Educação Básica (SEB) do Ministério da 
Educação com o objetivo de colaborar na formulação das 
políticas públicas da educação básica no Brasil.

Thelma Polon é graduada em Pedagogia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Mestrado e doutorado 
em Educação pela PUCRJ. Suas pesquisas referem-se ao 
campo das políticas públicas para a educação básica. 
Tem experiência na área de Coordenação Pedagógica 
e Gestão Escolar em instituições de educação básica 
públicas e privadas, além de docência no ensino superior.
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TEMAS: agricultura; atualidades; 
ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 3 de janeiro
DURAÇÃO: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 24 de março
DURAÇÃO: 24 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

gloBo rural

gloBo universidade

Programa jornalístico semanal com ênfase na arte, cultura, história, meio ambiente e informações de 
utilidade para quem vive no campo ou na cidade. Em 2012, foram exibidos 51 episódios.

Programa sobre o meio acadêmico, que mostra o que há de melhor e de inovador nas universidades do 
Brasil e do exterior. Ensino, pesquisas e projetos científicos são pautas de matérias e entrevistas. Em 
2012, foram exibidos 41 episódios.
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A série tem um olhar honesto e aberto 
sobre um tema controverso: gravidez 
na adolescência. A série dá aos jovens 
pais a oportunidade de contarem suas 
experiências, além de mostrar como 
eles lidam com essa nova realidade, 
tentando equilibrar a adolescência 
com as responsabilidades da vida 
adulta.

TEMAS: comportamento; juventude; 
saúde; sexualidade
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em 
geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

grávida aos 16

Sinopses por episódio (26 minutos, 1 especial de 60 minutos e 1 especial de 
90 minutos):

Maci – parte 1 – no ar em 19 de outubro e parte 2 – no ar em 26 de outubro
Antes de descobrir que estava grávida, Maci era a clássica garota-prodígio de 
Chattanooga, Tennessee. Quando seu noivo Ryan não demonstra interesse em ajudá-
la com o bebê, Maci irá descobrir se sua relação sobreviverá ou se ela enfrentará 
sozinha o maior desafio de sua vida.

Farrah – parte 1 – no ar em 2 de novembro e parte 2 – no ar em 9 de novembro
Farrah é uma popular líder de torcida de Council Bluffs, Iowa. Quando seus amigos 
começam a comentar sobre sua gravidez independente, ela abandona sua vida no 
colégio e começa a passar tempo demais com sua mãe dominadora.

Amber – parte 1 – no ar em 16 de novembro e parte 2 – no ar em 23 de novembro 
Amber, uma garota festeira de Indiana, nunca imaginou que ia passar o último ano 
escolar se mudando para a casa de seu bem-intencionado mas imaturo namorado, 
Gary. Agora, com um bebê a caminho, os dois terão que lidar com responsabilidades 
adultas dentro de um orçamento adolescente. 

Ebony – parte 1 – no ar em 30 de novembro e parte 2 – no ar em 7 de dezembro
Filha de militares, Ebony está trocando seu uniforme de colégio por roupas de 
maternidade. Ela e o namorado Josh planejavam se unir à Força Aérea após o último 
ano escolar, porém as responsabilidades com um novo bebê pode impedi-los de se 
alistarem, e talvez até de se formarem. 

Whitney – parte 1 – no ar em 14 de dezembro e parte 2 – no ar em 21 de dezembro
Beleza sulista da Geórgia, Whitney é definitivamente o bebê da família. Com sua mãe 
também grávida, a casa fica cheia muito rápido e Whitney e seu namorado Weston 
precisam descobrir por conta própria como se mudar e se tornar uma família.
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Catelynn – parte 1 – no ar em 28 de dezembro e parte 
2 – no ar em 4 de janeiro de 2013
De uma pequena cidade do Michigan, Catelynn é a voz 
da razão de uma família de temperamento quente. Com 
o apoio de seu namorado Tyler, ela está dando o maior 
passo de sua vida ao persistir em dar seu filho para 
adoção sem a aprovação de seus pais. 

Especial Momentos Não Vistos – no ar em 20 de 
janeiro de 2013
Apresentado pelo Dr. Drew, este especial acompanha 
histórias desconhecidas da primeira temporada da 
série. 

Especial Vida Depois do Parto – no ar em 20 de 
janeiro de 2013
Apresentado pelo Dr. Drew, este especial é um fórum 
sobre gravidez na adolescência. O apresentador 
conversa com cada uma das seis mães da primeira 
temporada da série sobre as questões e desafios 
específicos por quais elas passaram e estão 
passando, e nos atualiza sobre o que aconteceu com 
elas depois do término das gravações. 

Jenelle – parte 1 – no ar em 11 de janeiro de 2013 e 
parte 2 – no ar em 18 de janeiro de 2013
A festeira Jenelle percebe que seu namoro a distância 
está terminando, e que ela ainda é muito imatura para 
criar um bebê sozinha.

Nikkole – parte 1 – no ar em 25 de janeiro de 2013 e 
parte 2 – no ar em 1º de fevereiro de 2013
Os amigos de Nikki a adoram, mas odeiam Josh, seu 
namorado encrenqueiro. Será que ela vai conseguir 
convencer seus amigos e sua família de que Josh será 
um bom pai para seu filho?

Valerie – parte 1 – no ar em 8 de fevereiro de 2013 e 
parte 2 – no ar em 15 de fevereiro de 2013
Adotada por uma família com 11 crianças, Valerie tenta 
dar a seu filho a família que ela nunca teve. Confrontada 
pelo namorado, que nega ser o pai da criança, ela vai 
enfrentar muitas dificuldades, inclusive um momento 
delicado, quando quase perde o bebê.

Chelsea – parte 1 – no ar em 22 de fevereiro de 2013 e 
parte 2 – no ar em 1º de março de 2013
Chelsea está sempre feliz e rodeada de amigos, mas vê 
sua vida mudar ao descobrir que está grávida. Ela fará 
de tudo para mudar o namorado, um adolescente que 
apronta na escola e com as pessoas mais próximas. 

Lori – parte 1 – no ar em 15 de março de 2013 e parte 
2 – no ar em 22 de março de 2013 
Os pais de Lori querem que ela escolha a adoção, mas, 
como alguém que foi adotada, Lori não quer que seu filho 
sofra da mesma forma que ela sofreu. Com incertezas 
quanto ao ex-namorado, Lori eventualmente percebe 
que talvez não haja outra opção.
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Samantha – parte 1 – no ar em 29 de março de 2013 e 
parte 2 – no ar em 5 de abril de 2013 
Samantha é uma boa garota que nunca deixa de fazer a 
lição de casa, mas deixa sua família devastada ao seguir 
os passos da mãe e engravidar aos 16 anos.

Nicole – parte 1 – no ar em 12 de abril de 2013 e parte 
2 – no ar em 19 de abril de 2013 
Nicole namora um rapaz de 15 anos. Nem todo mundo 
na família aprova o casal, e, apesar de apaixonados, 
ambos ainda têm muito que aprender.

Leah – parte 1 – no ar em 26 de abril de 2013 e parte 
2 – no ar em 3 de maio de 2013 
Leah está esperando gêmeos do garoto com quem 
ela saiu durante apenas um mês. Como se isso não 
bastasse, a líder de torcida desenvolve problemas de 
saúde que podem colocar a vida de seu bebê em risco. 

Lizzie – parte 1 – no ar em 10 de maio de 2013 e parte 
2 – no ar em 17 de maio de 2013 
Lizzie tem duas grandes paixões: seu namorado 
Skylar e o amor pela música. Forçada pela gravidez a 
abandonar o colégio e a banda, Lizzie busca o apoio 
do namorado, mas descobre que ele nem sempre lhe 
foi fiel. Sem a música e sem o Skylar, sua vida parece 
bem menos perfeita.

Kailyn – parte 1 – no ar em 24 de maio de 2013 e parte 
2 – no ar em 31 de maio de 2013 
Kailyn tem a vida bastante difícil. Seu pai a abandonou 
quando tinha seis meses de vida e sua mãe vive em 
depressão. Ela acabou por ser “adotada” pela família 
do namorado, mas as coisas se complicaram quando ela 
descobriu que estava grávida e que isso poderia afetar 
seus estudos e seu futuro. 

FICHA TÉCNICA 
Direção: Cara Karp, Stacey Angeles e Keayr Braxton 
Produção: 11th Street Productions, MTV/Remote 
Productions
DISTRIBUIÇÃO: Viacom International Inc. 

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Olívia Gratz e Júlia Schechtman
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Integrantes de várias nações 
indígenas, como a Tupinambá (BA), 
a Pataxó Hahahãe (BA), Kariri-Xocó 
(AL), a Pankararu (PE), Potiguara (PB), 
Makuxi (RR) e Bakairi (MT) relatam 
como celulares, câmeras fotográficas, 
filmadoras, computadores e, 
principalmente, a internet vêm sendo 
ferramentas importantes na busca 
das melhorias para as comunidades 
indígenas e nas relações destas com o 
mundo globalizado.

TEMAS: comportamento; cultura 
indígena
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
Duração: 26 minutos
No ar em 19 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

indÍgenas digitais

FICHA TÉCNICA 
Produção executiva: Márcia Cardim
Direção, fotografia e roteiro: Sebastián Gerlic
Montagem e finalização: Matteo Bologna
Masterização: Glauco Neves
Assessoria técnica: Nicolas Hallet
Assistente de produção: Tiago Tao
Apoio administrativo: Carina Carvalho
Produção nas terras indígenas: Jaborandy Tupinambá, Fábio Baenã Hãhãhãe e 
Helder Santos Almeida
Distribuição: Thydewa

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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Telejornal dividido em três blocos com média de quatro 
reportagens e uma entrevista eventual de prestação 
de serviço a partir de projetos, personagens ou temas 
de interesse público. Cinco quadros compõem a 
grade do jornal com diferentes assuntos: participação 
social, direitos da pessoa, cultura digital, alimentação 
saudável, inovação e empreendedorismo. O Jornal 
tem como objetivo promover em suas pautas a 
cidadania, destacando boas práticas da sociedade 
civil organizada e desorganizada. Em 2012, repórteres, 
produtores e editores tiveram a oportunidade de trazer 
à tona discussões como a gestão de municípios, o 
caminho percorrido pelos recursos financeiros para o 
desenvolvimento do setor educacional no País, séries 
especiais como Cidades Fantasmas, lugares que, apesar 
de abandonados, continuam sobrevivendo no imaginário 
de quem os visita ou pela importância histórica que já 
tiveram. A cobertura da Rio+20 também foi destaque 
da programação, além de contribuições constantes a 
respeito dos debates sobre saúde, emprego, direitos 
humanos, meio ambiente e cultura. Para tanto, priorizar 
a produção de matérias em rede, com elaboração de 
séries de reportagens temáticas com universidades 
parceiras, ONGs e demais realizadores, é uma das 
estratégias do jornal para qualificar sua abordagem. 
As equipes estão comprometidas com um modelo 
de comunicação que contribua para a construção da 
cidadania, tendo em vista a ética e a valorização do 
olhar de quem conta uma história. O interesse público é 
fator determinante neste processo.

Jornal Futura

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras (TV Mackenzie, Furb TV, Fundarte, TV 
Pitágoras, TV Serra Azul, TV Uesc, TV Ufop, TV Unaerp, TV Unama, TV Unifor, TV Unisc, 
TV Unisinos, TV Univali, TV Univap, UPF TV, TV Unimep, TV Umesp, TV IFF, TV PUCMG, 
TV Univates, TV Unifra, TV Unesp, UCS TV, TV Cesumar, TV Unipar), CNN, TV Globo, TV 
Câmara, TV Soico (Moçambique), TV Brasil – Canal Integración (América Latina) 

APRESENTADORA: Carol Anchieta é gaúcha, nascida em Porto Alegre. Formada 
em jornalismo pela Universidade do Vale do Rio do Sinos – Unisinos, de São Leopoldo/
RS. Começou na comunicação atuando no cenário underground com reportagens 
sobre skate e hip-hop para a o programa College na TV Bandeirantes. Foi criadora e 
editora do Fanzine ZineRS, especializado na cena de black music no Rio Grande do 
Sul e colaborou com revistas gaúchas de música e comportamento como colunista 
de hip-hop. Foi colunista também das revistas Rap Brasil e Rap News, principais 
publicações nacionais deste segmento. Fez estágio na TV Unisinos, onde trabalhou 
como produtora, editora e apresentadora. Lá, ainda foi âncora e editora do Telejornal 
Uninews e Vale Mais. Hoje é editora e apresentadora do Jornal Futura. 

FICHA TÉCNICA
Apresentadores: Carol Anchieta, Thiago Gomide, Dani Moura e 
Pablo de Moura
Coordenador do núcleo de jornalismo: José Brito Cunha 
Editor executivo: Marcílio Brandão
Produção de jornalismo: Luciana Ribeiro e Márcio Rezende
Repórteres: Dani Moura, Pablo de Moura e Roberto Silva 
Produção: Fabianna Amorim e Jaqueline Souza
Estagiários: Ana Zahner, Giulia Barretto, Paula Pontes, Filippo 
Cavalcanti e Renan Lima
Repórteres cinematográficos: Carlos Felix, Jefferson de Paula e 
Marcius Clapp
Operadores de áudio: André Ramos e Ricardo Conque
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:  
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

128



Esta série acompanha cinco jovens 
exploradores de 10 anos que deixaram 
suas casas para compartilhar, durante 
duas semanas, a vida de crianças na 
África. Sempre curiosos e às vezes 
impressionados, eles nos darão uma 
visão desse continente nunca antes 
vista. Uma grande aventura e também 
uma lição de tolerância e de convívio, 
uma comovente história de amizade 
entre crianças que vêm de mundos 
diferentes, e ainda assim têm muito 
em comum.

TEMAS: diversidade cultural; identidade 
cultural; protagonismo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Guy Beauché 
Produção: Bonne Pioche
Distribuição: ZED

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e 
Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: 
Renata Lima
Analista de licenciamento: 
Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Olívia Gratz

Jovens eXPloradores

Sinopses por episódio (26 minutos):

Hugo ao Som da Batida dos Tambores – no ar em 29 de junho
Hugo tem 12 anos e é apaixonado por música, especialmente por rock. Em Burkina 
Faso, ele viverá com Assane, um jovem percussionista que lhe ensinará os segredos 
do djembe. O novo amigo de Hugo vive na região de músicos em Bobodiolasso, a 
segunda cidade do país, a 350 quilômetros da capital Ouagadougou. Lá, o jovem 
explorador conhecerá Constant, o professor de djembe de Assane, que lhe dará bons 
conselhos de como vivenciar a música com corpo e alma. Uma aula de música e uma 
lição para todos nós.

Paul-Henry nos Passos de Mandela – no ar em 6 de julho
Paul Henry tem 10 anos e é apaixonado por rugby. E é na África do Sul, o templo 
desse esporte, que ele vai acompanhar a vida do jovem jogador N’Dumiso. O menino 
africano vive no distrito de Inanda, a 25 quilômetros da segunda cidade do país, e 
treina três vezes por semana, buscando se tornar um jogador profissional. Juntos, 
Paul Henry e N’Dumiso compartilharão a mesma rotina de estudos, treinos e jogos. 

Jeanne Dança um Novo Ritmo – no ar em 13 de julho
Jeanne tem 10 anos e aprendeu a dançar balé em um conservatório. Ela está indo 
para Madagascar aprender um pouco sobre a dança africana com Artcielle, que vai 
ensiná-la a dançar o tchoutchoubé. Juntas, elas irão para a mesma escola de dança 
ensaiar para um show especial. Jeanne é muito dedicada, mas o tchoutchoubé é 
muito diferente do balé clássico e exigirá um novo senso rítmico.

Léa na Trilha dos Gorilas – no ar em 20 de julho
Léa tem 10 anos e divide seu tempo livre entre sua paixão pela natureza e seu amor 
por animais. Ela irá até o Congo seguindo a trilha dos gorilas da planície ocidental, 
para viver com Rosette no coração de uma floresta. O pai de Rosette, administrador do 
parque florestal, vai lhe mostrar como proteger a floresta e seus ocupantes. A viagem 
de Léa termina num santuário de 170 mil hectares destinados a gorilas vítimas da 
caça predatória. 

Louis e os Filhos do Deserto – no ar em 27 de julho
Louis tem 10 anos e ama caminhar e acampar. Ele passa a maior parte de suas férias 
explorando florestas e dormindo em tendas. Esse jovem explorador vai à beira do 
deserto ao norte da Mauritânia e conhecerá Boyah, um jovem membro de uma família 
nômade. Juntos, eles farão um passeio de camelo pelo deserto, e Louis descobrirá o 
modo nômade de viver, tornando-se um verdadeiro filho do deserto.
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Livros que Amei é uma série de 13 
programas sobre livros através de 
seus leitores. Em cada programa 
um convidado fala sobre os seus 
três livros-fundadores, aqueles 
que foram mais importantes na 
sua vida de leitor, explicando o 
porquê dessa escolha. Para cada 
livro há ainda a fala complementar 
de um especialista abordando 
o contexto em que foi escrito, 
as particularidades da obra, sua 
importância no mundo acadêmico, 
literário etc. Entre os leitores 
convidados estão o músico Fausto 
Fawcett, o antropólogo Hermano 
Vianna, a dançarina Lia Rodrigues, 
o escritor Sergio Sant’anna 
entre outros. Livros que Amei é, 
sobretudo, uma declaração de amor 
aos livros.

TEMAS: leitura, literatura e linguagem; 
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

livros Que amei

Sinopses por episódio (26 minutos):

Fausto Fawcett – no ar em 20 de março
O compositor e escritor Fausto Fawcett apresenta suas escolhas para a série Livros 
que Amei: Eu, de Augusto dos Anjos, Trópico de Capricórnio, de Henry Miller, e 
Breviário de decomposição, de Cioran. José Thomaz Brum, filósofo, e Luiz Carlos 
Maciel, escritor, ajudam a contextualizar as obras escolhidas. 

Manaíra Carneiro – no ar em 27 de março 
Uma das diretoras do filme 5 x Favela, agora por nós mesmos, Manaíra Carneiro 
apresenta os livros que ela amou: A via crucis do corpo, de Clarice Lispector, Antologia 
poética, de Vinicius de Moraes, e O Manifesto do Partido Comunista, de K. Marx e F. 
Engels. O crítico José Castello, o poeta e professor Eucanaã Ferraz e a editora Leila 
Name ajudam a contextualizar as obras. 

Sérgio Sant’Anna – no ar em 3 de abril
O escritor Sérgio Sant’Anna escolheu 234 ministórias, de Dalton Trevisan, Formas 
breves, de Ricardo Piglia, e Engenheiro do tempo perdido, entrevista de Pierre 
Cabanne com Marcel Duchamp, um dos mais importantes artistas do século XX. 
Paulo Venâncio Filho, critico, e Karl Erik, professor, ajudam a contextualizar as obras 
escolhidas. 

Juliana Galdino – no ar em 10 de abril 
Para a série Livros que Amei, a atriz paulistana Juliana Galdino escolheu Prometeu 
acorrentado, de Ésquilo, “Um relatório para uma academia”, conto do livro Um 
médico rural, de Kafka, e O poder do mito, entrevista com Joseph Campbell. Alberto 
da Costa e Silva, escritor, e Rosângela Nunes, professora, ajudam o espectador a 
contextualizar os autores e as obras.

Tenório Telles – no ar em 17 de abril
O poeta e professor amazonense Tenório Telles fala de sua experiência com os livros. 
Quincas Borba, de Machado de Assis, O sentimento do mundo, de Drummond, e o 
Eclesiastes, livro da Bíblia, são as obras eleitas. Para falar sobre elas, foram convidados 
José Castello, crítico, Carlito Azevedo, poeta, e Luiz Paulo Horta, jornalista.

Lucia Laguna – no ar em 24 de abril
A pintora Lucia Laguna escolheu a poesia de Manuel Bandeira e de Cecília Meirelles 
e a prosa poética de Histórias de cronópios e de famas, de Julio Cortázar, como 
alguns dos livros da sua vida. Eric Nepomucemo, jornalista, fala de Julio Cortázar, 
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e José Almino, poeta, fala de seu conterrâneo Manuel 
Bandeira. 

Hermano Vianna – no ar em 1º de maio
O antropólogo Hermano Vianna escolheu O Minotauro, 
de Monteiro Lobato, Uma estranha realidade, de Carlos 
Castaneda, e Vida conversável, de Agostinho da Silva, 
como alguns dos livros mais importantes de sua vida. 
O professor Carlos Lessa e o escritor Luiz Carlos Maciel 
conversam sobre as obras escolhidas.

Lia Rodrigues – no ar em 8 de maio
O livro do desassossego, de Fernando Pessoa/Bernardo 
Soares, O turista aprendiz, de Mário de Andrade, e É isto 
um homem?, de Primo Levi, foram os livros escolhidos para 
o programa pela coreógrafa Lia Rodrigues. O historiador 
Joel Rufino e a professora Patrícia Simões ajudam o 
espectador a melhor conhecer as obras escolhidos.

Francisco Bosco – no ar em 15 de maio
O ensaísta Francisco Bosco escolheu Ecce Homo, de 
Nietzsche, O império dos signos, de Roland Barthes, 
e Guerra e paz, de Leon Tolstói. Maria Cristina Ferraz, 
filósofa, ajuda o espectador a entender a filosofia 
de Nietzsche, enquanto Pedro Sussekind, professor, 
conversa sobre o monumental romance russo. 

Alice Ruiz – no ar em 22 de maio 
A poeta e compositora Alice Ruiz escolheu a poesia 
de Emily Dickinson, O segundo sexo, de Simone de 

Beauvoir, e A arte cavalheiresca do arqueiro Zen, 
de Eugen Herrigel, como alguns dos livros que mais 
marcaram sua vida. Claudia Roquette-Pinto, poeta, e 
Izabel Aleixo, editora, contribuem para o entendimento 
das obras escolhidas.

Silvio Meira – no ar em 29 de maio
O engenheiro eletrônico Silvio Meira escolheu A 
pedra do reino, de seu conterrâneo Ariano Suassuna, 
Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, e Sobre 
a brevidade da vida, de Sêneca. O historiador 
Ronaldo Vainfas e o escritor Bráulio Tavares ajudam a 
contextualizar as obras. 

Marcos Vinicius Neves – no ar em 5 de junho
O historiador Marcos Vinicius Neves escolheu O palácio 
de Circe e outra lendas gregas, adaptação de Orígenes 
Lessa para a Odisseia, de Homero, o I Ching, livro de 
sabedoria oriental, e Um paraíso perdido, de Euclides da 
Cunha. O dramaturgo Hamilton Vaz Pereira e o sacerdote 
taoista Francisco Mourão ajudam-nos a conhecer as 
obras escolhidas.

Adriana Calcanhotto – no ar em 12 de junho
A cantora e compositora Adriana Calcanhotto escolheu 
O primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de 
Andrade, de Oswald de Andrade, Não, de Augusto de 
Campos, e o dicionário Aurélio. O professor Evanildo 
Bechara, membro da ABL, e o poeta Chacal comentam 
as obras escolhidas.
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FICHA TÉCNICA 
Ideia original, direção e roteiro: Suzana Macedo
Direção de fotografia: Carlos Fernando
Direção de arte: Zoy Anastassakis
Edição: Bernardo Barcellos
Produção executiva: Flávio Ramos Tambellini
Produção: Lívia Nunes e Daniel Pech
Assistência de direção: Luisa Marques e Pedro Salim
Pesquisa: Luisa Marques
Som: Ruan Lopes Bernardino
Videografismo: Chapa Estúdio
Abertura: Carlos Fernando e Suzana Macedo
Fotografia still: Guanabaratejo
Trilha sonora original: Dany Roland, Gustavo Ruiz, 
Stéphane San Juan (B.O.F. – Bande Originale du Film)
Finalização de áudio: Flórida Música
Assistente de fotografia: Thaís Grechi
Câmeras: Carlos Fernando e Thaís Grechi
Assistente de produção: Isabel Lessa
Assistente de edição: Renata Catharino
Maquiagem: Debora Saad

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Coordenação de núcleo: Lucieda Moreda
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Coordenação de projeto de educação: Sandra Portugal
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Produtoras assistentes: Marília Cruz e Jaqueline Souza
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral de educação: Vilma Guimarães
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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O filme retrata fielmente a história 
do livro do Ziraldo, best-seller de 
mesmo nome. Acompanhamos um 
pedacinho da infância do menino que 
aprontava todas, mas no fundo, como 
diz o próprio filme, não passa de um 
menino feliz. A história aborda temas 
como separação e morte de forma 
delicada e respeitosa, sendo um bom 
suporte para ajudar a “encarar” esses 
assuntos.

TEMAS: protagonismo infantil; 
universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar em 12 de outubro
Duração: 90 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

menino maluQuinho – o Filme

FICHA TÉCNICA 
Elenco principal: Samuel Costa, Patrícia Pillar, Roberto Bomtempo e Vera Holtz
Direção: Helvecio Ratton
Produção: Tarcísio Vidigal
Distribuição: Filmes do Rio de Janeiro

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman 

Jornal do Comércio - RS 20/03/2012

Conhecer Maio 2012
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15 anos de rouPa nova
Márcio Motokane – coordenador artístico
Herbert Cohn – líder de videografismo
Lúcia Tupiassú e Diego Albuquerque – redatores publicitários

Em 2012, o Futura comemorou seus 15 anos de roupa nova no ar. A equipe de criação artística elaborou internamente 
um novo On-Air Look comemorativo para o Canal. O resultado foi uma profusão de cores e texturas combinadas. 
Tecidos vivos na tela eletrônica.
Assim como o Futura liga opiniões, pessoas, pontos de vista, lugares e culturas diferentes, uma linha de costura une 
tecidos diversos formando um todo harmônico, trazendo às partes novo significado.
Foi esse o conceito que norteou todo o trabalho da equipe, que começou com a busca de referências. Uma detalhada 
pesquisa de tecidos e de técnicas de costura genuinamente brasileiras. O pesponto e a sianinha foram eleitos para 
representá-las no ar. A partir daí, surgiu o cardápio de peças que compõe o On-Air Look.

Logo comemorativa 
A logo do Futura, símbolo do Canal, foi totalmente adaptada a 
esse novo conceito. Ela foi bordada e aplicada sobre um fundo 
também composto por um outro tecido, com pesponto. Através 
do uso de 3D, a sensação é de algo que “sai” da TV, que dá 
vontade de pegar. E ao mesmo tempo ela mantém a identidade 
do Canal, conservando sua forma e sua cor originais.

Assinatura de chamadas 
O novo On-Air trouxe também uma nova assinatura que encerra 
as chamadas da programação. Ela é literalmente a colcha de 
retalhos que cobre toda a variedade refletida em nossa grade. 
Uma colcha que cai suavemente sobre a imagem, que balança, 
que vela e desvela os programas. Foram criadas duas versões: 
sianinha e pesponto. 
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Peça editorial
É uma peça estratégica onde o Futura traz informações relevantes e se comunica 
diretamente com o telespectador.

No dia 3 de setembro, após três meses de desenvolvimento através de um processo 
de construção colaborativa, todas as peças foram colocadas no ar. O resultado, 
como diz a campanha de lançamento, “é bonito de ver”!

A seguir / Ainda hoje 
Essas peças de intervalo, tradicionais em todos os canais, também foram 
contempladas no novo On-Air. Um varal com quadrados de tecido de cores 
variadas que representam as faixas da programação avisa aos telespectadores as 
atrações que ainda estão por vir na tela do Futura.
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As aulas do MIT Blossoms buscam 
enriquecer as experiências da sala 
de aula, envolvendo os alunos na 
resolução de problemas e estimulando 
o compartilhamento de ideias e 
o pensamento crítico. Cada aula 
se baseia em fundamentos de 
matemática e ciências, relacionando 
conceitos abstratos com o mundo 
real. Inicialmente produzidas por 
membros do corpo docente do MIT e 
educadores parceiros na Jordânia e 
no Paquistão, o projeto agora conta 
com contribuições de educadores do 
mundo todo.

TEMAS: escola; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Massachusetts Institute of 
Technology – MIT

mit Blossoms

Sinopse e duração por episódio:

As enzimas antioxidantes: três ou quatro vegetais crus por dia para se manter 
jovem – no ar em 6 de novembro
O objetivo desta videoaula é ampliar o conhecimento dos estudantes sobre enzimas 
apresentando enzimas antioxidantes que estão intimamente envolvidas na prevenção 
de danos celulares e possível desaceleração do processo de envelhecimento, bem 
como a prevenção de diversas doenças. Os estudantes aprenderão que enzimas 
antioxidantes naturais são fabricadas no corpo e fornecem importante defesa contra 
radicais livres. O tema ação dos radicais livres é apresentado demonstrando como eles 
são constantemente gerados em células vivas por “acidentes químicos” e também 
através de processos metabólicos específicos. O conhecimento prévio necessário para 
essa aula inclui noções sobre enzimas e seu papel como catalisador na mediação e 
aceleração de reações químicas específicas no corpo, bem como o entendimento do 
processo de oxidação. Esta aula pode ser concluída em 30 minutos e os materiais 
necessários incluem um quadro e frutas e legumes frescos. As atividades em sala 
de aula durante os intervalos do vídeo incluem resolução de problemas em grupo e 
debate sobre o material apresentado. 
Duração: 21’

Biotecnologia: ela pode tornar o deserto verde? – no ar em 8 de novembro
Este vídeo educativo apresenta aos alunos do ensino médio um assunto que eles 
normalmente não estudam na escola, a biotecnologia, bem como suas diferentes 
aplicações relacionadas ao principal tópico do módulo – como tornar o deserto mais 
verde. Após analisarem métodos tradicionais de manipulação de plantas para produzir 
as características desejadas, os estudantes vão aprender os métodos de produção de 
plantas transgênicas. O Dr. Ziad aborda um problema do mundo real que é grave em 
seu país, a Jordânia, onde grande parte da terra é desértica. Um pré-requisito para 
esta videoaula é algum conhecimento prévio de biologia. Não há necessidade de 
materiais extras e o tempo necessário para a aula é de aproximadamente cinquenta 
minutos, dependendo do tempo gasto em aula entre os segmentos. Materiais 
contendo imagens usadas na aula podem ser baixados em formato PDF. Exemplos 
de atividades sugeridas para participação em aula incluem o debate das questões 
propostas pelo Dr. Ziad e brainstorming sobre maneiras como a biotecnologia pode 
melhorar a vida humana.
Duração: 21’
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Sangue: a substância da vida – no ar em 10 de 
novembro
O objetivo desta aula é ensinar aos estudantes sobre 
o sangue e seus componentes e ao mesmo tempo 
acentuar sua importância para a sobrevivência. A 
lição faz uma abordagem passo a passo para criar a 
“receita” do sangue, apresentando aos estudantes 
técnicas laboratoriais importantes como a centrifugação 
e a microscopia, bem como algumas doenças de tipos 
celulares encontradas no sangue. Além disso, destaca a 
importância da doação de sangue, explicando conceitos 
fisiológicos básicos e o procedimento de doação de 
sangue. Não há pré-requisitos formais, mas os estudantes 
devem ter noção sobre conversão de medidas. Os únicos 
materiais necessários são calculadora e papel. Também 
seria útil imprimir os arquivos coloridos em PDF que 
contêm imagens de amostras de sangue. Durante os 
intervalos, deve-se pedir aos estudantes que façam uma 
estimativa e depois calculem a quantidade de sangue 
em seu corpo, que identifiquem tipos de célula em uma 
amostra de sangue e discutam a composição de seu 
sangue com o aluno ao lado. 
Duração: 35’

Descoberta de medicamentos através de robôs e 
computadores – no ar em 13 de novembro
Os cientistas que trabalham para descobrir novos 
remédios frequentemente usam robôs para preparar 
amostras de células, permitindo a realização de testes 
de substâncias químicas para identificar aquelas 
que podem ser usadas no tratamento de doenças. 
Os alunos vão conhecer uma cientista que trabalha 
na identificação de novos remédios. Ela desenvolveu 
um software gratuito que “vê” imagens de células 
e determina quais imagens mostram células que 
responderam aos potenciais medicamentos. Os alunos 

vão saber como essa tecnologia está viabilizando uma 
pesquisa para identificar novos antibióticos para tratar 
a tuberculose. Os estudantes realizarão tarefas práticas 
que demonstram como novos remédios podem ser 
descobertos usando robôs e software de computador, 
onde os alunos atuarão como “o computador”. Nesse 
processo, os alunos aprendem desenho experimental, 
incluindo controles positivos e negativos. Os estudantes 
devem ter conhecimento introdutório sobre os seguintes 
tópicos: (1) biologia: conhecimento básico sobre infecção 
e boa higiene, em que os alunos devem saber o que são 
células e bactérias; (2) química: os alunos devem saber 
o que é um composto químico (molécula); ter algum 
conhecimento sobre o fato de que medicamentos, 
também denominados “drogas”, são compostos 
químicos; (3) desenho experimental básico: os alunos 
devem entender os termos “amostras” e “testes”. 
Duração: 28’

A variância genética herdada – no ar em 15 de 
novembro
O tópico deste módulo de vídeo é a base genética 
para a variação entre humanos. O principal objetivo 
da aprendizagem é que os alunos compreendam os 
mecanismos genéticos que causam variações entre 
seres humanos (pais e filhos, irmãos e irmãs) e saibam 
como calcular a probabilidade de que dois indivíduos 
tenham a mesma composição genética. Este módulo não 
exige muitos pré-requisitos, apenas um conhecimento 
geral sobre DNA como material genético, bem como 
conhecimento sobre meiose. No entanto, esses tópicos 
são abordados brevemente na aula. Além dos debates 
em classe, os tipos de atividades incluem: previsão 
de fenótipos e genótipos de acordo com a mistura e 
as hipóteses específicas de herança, determinando 
o resultado de um cruzamento entre cromátides não 
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irmãs, calculando o número de combinações possíveis 
que resultam de seleção independente, cruzamento e 
fertilização aleatória e estimando a probabilidade de 
que dois indivíduos tenham o mesmo material genético. 
Esta aula pode ser concluída em 50-60 minutos, com os 
alunos trabalhando atividades em classe durante 20-25 
minutos da aula. Os materiais necessários incluem lápis 
de cor ou canetas coloridas e um quadro ou equivalente.
Duração: 32’

Descobrindo genes associados a doenças e 
características em cães – no ar em 17 de novembro
Neste módulo de vídeo os alunos vão saber como 
cientistas utilizam informações genéticas de 
cachorros para descobrir que gene (entre todos os 20 
mil genes de um cachorro) está associado com alguma 
característica ou doença de interesse. Este método 
envolve a comparação de centenas de cachorros a 
centenas de cachorros sem a característica e estudar 
que posição do DNA dos cachorros é relacionada 
à característica (ou seja, uma sequência de DNA 
dos cachorros com a característica, mas outra 
sequência de DNA nos cachorros que não apresenta 
a característica). Os estudantes também vão aprender 
noções sobre histórico de raças de cachorros e de que 
forma o histórico ajuda na identificação dos genes. 
Os métodos mostrados são os mesmos usados em 
estudos que buscam genes em pessoas relativos a 
doenças como câncer, diabetes e doenças cardíacas. 
Esta aula consumirá o tempo de aula inteiro. Como 
preparação para a aula, talvez seja interessante que 
os estudantes tenham alguma noção básica do que é 
DNA e que diferenças no DNA entre pessoas podem 
causar doenças genéticas. No entanto, esses tópicos 
são brevemente tratados durante a classe. Todos os 
materiais necessários e folhas de exercícios podem 
ser baixados em formato Word e PDF, e os alunos só 
precisam de papel e caneta para participar. Além de 
algumas questões para discussão em grupo, existem 
quatro atividades principais para serem realizadas 
em classe. Primeiro, os estudantes combinam quatro 
raças de cachorro a quatro comportamentos da 

raça. Depois os alunos criam uma raça encontrando 
fundadores entre 28 cachorros. Em terceiro, os alunos 
completam uma tabela mostrando três posições de 
DNA em oito cachorros para demonstrar entendimento 
do que significa quando um local do DNA está 
relacionado a uma característica específica. Em 
quarto, os estudantes usam dados reais de DNA de 
um estudo científico específico para encontrar o gene 
alterado em cachorros da raça boxer que apresentam 
a característica de pelo branco.
Duração: 34’

Raízes, brotos e madeira – no ar em 20 de novembro
O tema fotossíntese é um conceito fundamental 
em biologia, química e ciências da terra. Estudos 
educacionais descobriram que, apesar das apresentações 
em aula, a maioria dos estudantes mantém a ideia 
inocente de que a massa de uma planta deriva em 
sua maior parte do solo, e não do ar. Para chamar a 
atenção dos alunos sobre esse erro conceitual, no 
início da aula apresentaremos um achado experimental 
surpreendente para que eles confrontem seu erro 
mental. Em seguida, serão ajudados a visualizar melhor 
a fotossíntese modelando onde entram os átomos nesse 
importante processo de produção de alimento para o 
planeta. A aula pode ser concluída em 50-60 minutos, 
com os alunos trabalhando em atividades durante 20-
25 minutos. Como pré-requisito, os alunos precisam de 
uma aula introdutória em fotossíntese, algo que inclua 
equação de química geral. Se os alunos já tiverem 
estudado o processo fotossintético intracelular a 
fundo, ainda assim este vídeo será muito útil, pois os 
alunos normalmente não conseguem visualizar a figura 
completa da fotossíntese. Os materiais necessários 
incluem tijolos LEGO vermelhos, brancos e pretos 
(descritos no material para download) ou tiras de papel 
branco, vermelho e preto e clipes de papel (orientações 
disponíveis no material para download). Além dos 
debates em classe, a principal atividade deste vídeo 
compreende imitar a função dos átomos na fotossíntese 
com tijolos LEGO ou tiras de papel.
Duração: 25’
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O uso do DNA para identificar pessoas – no ar em 
22 de novembro
Esta aula concentra-se em técnica de biologia molecular 
de impressão de DNA: o que é, como funciona e como 
os dados desses experimentos são usados em testes 
de paternidade e perícias forenses. O DNA pode ser 
usado para diferenciar pessoas, pois os seres humanos 
são diferentes entre si com base em suas sequências 
de DNA ou no comprimento de regiões repetidas do 
DNA. As diferenças de comprimento são tipicamente 
usadas em testes periciais forenses e de paternidade. 
A técnica de eletroforese em gel separa o DNA por 
tamanho, permitindo que as pessoas sejam identificadas 
com base na análise dos comprimentos de seu DNA. 
Nós discutimos como funciona a eletroforese em gel e 
mostramos imagens laboratoriais da utilização dessa 
técnica em tempo real. Depois, os estudantes analisam 
os resultados desses experimentos e trabalham em 
exemplos de caso usando DNA para associar bebês a 
seus pais e provas de cenas de crime a suspeitos. No que 
se refere a pré-requisitos de conhecimento, seria ideal 
que os estudantes já tivessem aprendido que o DNA é 
material genético e que é composto de As, Ts, Gs e Cs. 
Também seria aconselhável que os alunos já soubessem 
que cada ser humano possui duas versões de cada parte 
do DNA em seu genoma, uma da mãe e uma do pai. 
Os itens necessários para esta aula são apenas papel 
e materiais para escrever, bem como a possibilidade de 
imprimir ou mostrar o material disponibilizado. A aula 
tem duração de um tempo, com aproximadamente 30 
minutos de imagens e 30 minutos de atividades. Ao final 
desta aula, é oferecido um tour em vídeo opcional do 
Laboratório de Identificação do Departamento de Polícia 
de Cambridge, dando aos alunos a oportunidade de ver 
o equipamento utilizado nos laboratórios criminais para 

isolar impressões digitais reais e DNA para análise de 
impressão digital a partir de evidências encontradas em 
cenas de crimes.
Duração: 45’

Energia sustentável: a água pode ser o combustível 
do futuro? – no ar em 24 de novembro
O principal objetivo desta videoaula é chamar a 
atenção dos alunos para a importância das ciências 
básicas e naturais em nossas vidas. A aula apresenta 
um tópico (energia sustentável) que está relacionado 
principalmente à química e que em geral não é tratado 
diretamente no currículo do ensino médio. Esperamos que 
essa aula mostre aos alunos a importância e a utilidade 
das ciências básicas e naturais não só para nossa 
vida cotidiana, mas também para o desenvolvimento 
sustentável. A aula apresentará ideias criativas e 
desafiadoras sobre o tema energias alternativas. Espera-
se que os alunos se sintam inspirados pela introdução 
dessas ideias e desenvolvam a confiança para terem 
ideias criativas. O conhecimento prévio para essa 
aula baseia-se em conceitos fundamentais de química 
(principalmente), física e ciências do meio ambiente. A 
lição pode ser concluída numa aula de 50-60 minutos e 
inclui seis partes, com uma atividade desafiadora para os 
alunos entre os segmentos. Essas atividades ocuparão 
quase todo o tempo da aula, aproximadamente 20-25 
minutos, com os estudantes trabalhando em grupos de 
2-4 pessoas. Os alunos podem discutir essas questões 
e trocar ideias entre si, bem como se preparar para o 
próximo segmento.
Duração: 33’

O que há no olho? Os componentes do olho e 
doenças que o afetam – no ar em 27 de novembro 
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O principal objetivo desta aula é promover o aprendizado 
da função dos olhos, associando problemas e doenças 
das vistas a partes dos olhos que são afetadas. A 
principal atividade é dissecar o olho de uma vaca, 
que em muitos colégios do ensino médio faz parte do 
currículo de anatomia. Esta aula amplia o currículo ao 
discutir doenças com as quais os alunos podem estar 
familiarizados. Uma parte divertida acrescentada à aula 
é o debate sobre o que vários animais veem. O item mais 
difícil de obter para a aula são os olhos de vaca. Olhos de 
vacas de empresas custam entre US$ 2 a US$ 4 por olho. 
Alguns matadouros/açougues poderão doá-los ou cobrar 
um valor menor. Se olhos de vaca dessas fontes forem 
utilizados, armazene-os em local refrigerado. Outros 
materiais necessários são: bisturi ou lâmina de barbear, 
tesouras (opcional), recipiente para dissecação ou tábua 
para corte, papel-manteiga (encerado) e sacolas de lixo. 
Esta aula não se encaixará no período de 50 minutos, caso 
os alunos façam a dissecação. Se esse procedimento não 
for realizado, 50 minutos serão suficientes.
Duração: 34’

Por que o céu é azul e as folhas são verdes? – no ar 
em 29 de novembro
Este vídeo educativo incentiva estudantes a se tornarem 
curiosos sobre suas experiências diárias. Ele enfatiza a 
importância do questionamento e da busca de respostas. 
Para demonstrar isso, são discutidas perguntas simples 
como “Por que o céu é azul?”, “Por que as folhas mudam de 
cor no outono?”. O tempo estimado para conclusão desta 
videoaula é de 50 minutos. Muitos experimentos simples 
são oferecidos pelo guia de ensino e pelo módulo para 
tornar o aprendizado divertido e interessante. Os alunos 
devem ter conhecimento geral sobre propriedades da luz, 
e os únicos materiais necessários são algumas folhas e 
acetona. Ao concluir os segmentos desta aula, os alunos 
terão profundo entendimento sobre as diferentes causas 
das cores. Eles devem usar os resultados de simples 
experimentos para explicar observações e aprender a 
tirar conclusões. Espera-se que ao final deste módulo 
os alunos tenham maior senso de curiosidade sobre 
fenômenos naturais, desenvolvam pensamento crítico 

mais profundo sobre suas observações diárias e leiam 
mais livros científicos para buscar maior entendimento 
das causas de qualquer fenômeno.
Duração: 32’

Mensurando a energia usada em ações do dia a dia 
e em eventos específicos – no ar em 1º de dezembro
Esta aula é sobre a energia e como ela se manifesta 
em coisas e eventos cotidianos. O vídeo concentra-se 
na quantificação ou estimativa de energia. O principal 
objetivo de aprendizado é obter familiaridade com 
unidades de medida como joules e calorias, valorizar 
o relacionamento entre forças, distâncias e energia e 
familiarizar-se com várias formas de energia incluindo 
mecânica, cinética, potencial e química. Não há pré-
requisitos para esta sessão. Seria aconselhável que 
os alunos tivessem feito um curso inicial de física e, 
consequentemente, uma introdução a forças, massas e 
gravidade. A aula foi elaborada para durar uma hora, mas 
um professor poderá levar duas horas se os estudantes 
quiserem experimentar as partes mais desafiadoras do 
vídeo, incluindo estimar a energia em uma garrafa de 
refrigerante de 2 litros chacoalhada até 60 psi. Não são 
necessários materiais ou suprimentos para esta aula, 
mas alguns objetos podem ajudar na interpretação de 
certos conceitos. As atividades para os intervalos são 
um mix de debate (por exemplo, buscando desenvolver 
outros exemplos), brainstorming (por exemplo, que 
experiências nos permitiriam determinar as forças em 
uma scooter a 5m por segundo) e cálculo (por exemplo, 
o que tem mais energia, um ganso a 1.000 metros de 
altura ou uma mola de suspensão comprimida a 2cm?).
Duração: 27’

Fractais fabulosos e equações diferenciais – no ar 
em 4 de dezembro
Este vídeo educativo apresenta aos estudantes o mundo 
da Geometria Fractal e o uso das equações diferenciais. 
Como pré-requisito para essa aula, os alunos precisam 
ter dois anos de álgebra para ensino médio (estar à 
vontade com equações de variáveis simples) e motivados 
a aprender aritmética complexa básica. A Sra. Zager 
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incluiu um tutorial completo introdutório sobre aritmética 
complexa com tarefas de casa que podem ser impressas 
aqui. Também podem ser baixados outros problemas 
de desafio complementares. O tempo para concluir a 
lição principal é de aproximadamente uma hora e os 
materiais necessários incluem um quadro e espaço para 
os alunos trabalharem em grupo. Durante as etapas em 
classe dessa aula interativa os alunos debaterão sobre 
o resultado do “jogo do caos” e praticarão o cálculo de 
trajetórias de equações diferenciais.
Duração: 32’

Falhas em médias – no ar em 6 de dezembro
Este vídeo educativo apresenta uma introdução sobre 
falhas em médias usando três exemplos incríveis: 
“atravessando o rio”, “biscoito” e “aula de dança”. As 
médias normalmente são representações valiosas de 
um conjunto de dados por um só número descritivo. O 
objetivo deste módulo, no entanto, é simplesmente 
apontar alguns problemas que podem surgir quando 
uma pessoa não presta atenção aos detalhes ao calcular 
e interpretar médias. A maioria dos estudantes de 
qualquer nível do ensino médio é capaz de entender o 
conceito das falhas em médias apresentadas aqui. O pré-
requisito essencial de conhecimento para esta videoaula 
é ter capacidade para calcular uma média a partir de 
diversos números. Os materiais necessários são caneta 
e papel para os alunos, e um quadro ou equivalente. 
Durante esta lição, os estudantes aprenderão três 
falhas em médias: (1) a média nem sempre é uma 
boa descrição da situação real, (2) a função da média 
não é sempre a mesma que a média da função, e (3) 
a média depende da sua perspectiva. Para comprovar 
esses conceitos, os alunos serão apresentados aos 
três exemplos reais mencionados acima. A duração 
total dos quatro segmentos de vídeo é de 12 minutos, 
restando tempo suficiente num tempo de aula normal 
para que o professor trabalhe com os estudantes em 
seus próprios exemplos educativos (como os das notas 
complementares) para fixar as ideias apresentadas aqui 
sobre falhas em médias.
Duração: 18’

Jogos de matemática da gripe – no ar em 8 de 
dezembro
Esta videoaula mostra aos alunos como o uso da 
matemática pode explicar a disseminação e o controle 
de uma doença infecciosa. Durante a aula, os alunos 
assistirão e utilizarão modelos determinísticos e 
probabilísticos, e também aprenderão com a prática 
de exercícios de dramatização. Não há pré-requisitos 
formais, visto que qualquer estudante de matemática do 
ensino médio e até mesmo do ensino fundamental pode 
fazer uso deste vídeo. As turmas mais avançadas podem 
ir direto para a modelagem opcional de probabilidade 
aplicada que acompanha o módulo em arquivo PDF 
para download. Os materiais necessários para a aula 
incluem papel ou papelão, tesouras e fita adesiva ou 
grampeador para confeccionar chapéus vermelhos e 
azuis para cada aluno. Esses materiais também são 
usados para fazer números que serão retirados de um 
chapéu. Os exercícios básicos entre os segmentos de 
vídeo dessa lição são jogos de simulação em classe 
em que membros da turma “infectam” outros usando 
hipóteses de modelagem matemática alternativas sobre 
a progressão da doença. Há também um debate em 
grupo e debate com alunos de turmas próximas.
Duração: 33’

O experimento a vareta quebrada: triângulos, 
números aleatórios e probabilidade – no ar em 11 
de dezembro
Este vídeo educativo foi criado para desenvolver o 
pensamento crítico em alunos por meio de incentivo para 
que trabalhem com princípios básicos na solução de um 
problema matemático difícil que contém incerteza. É 
necessária uma aula de 55 minutos para concluir a lição. 
Tudo o que é preciso para esta aula é álgebra simples 
do primeiro ano, e qualquer aluno do ensino médio de 
uma turma preparatória para a faculdade deve ser capaz 
de participar do exercício. Os materiais incluem: uma 
vara em jardas, uma vara métrica ou um galho de árvore, 
uma serra ou similar para serrar a vareta, e um quadro 
ou equivalente. Nesta videoaula, durante as sessões 
em sala entre os segmentos de vídeo, os estudantes 
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aprenderão a: 1) gerar números aleatórios; 2) lidar com 
probabilidades e 3) construir e desenhar partes do plano 
X-Y que satisfaçam variações lineares.
Duração: 32’

O efeito estroboscópico – no ar em 13 de dezembro
Este módulo é sobre um efeito específico da frequência, 
o efeito estroboscópico. A aula discute e demonstra 
como fenômenos de baixa frequência, com menos de 
16 Hz, podem ser normalmente observados pelo olho 
humano, bem como fenômenos de alta frequência, 
com mais de 25 Hz, são difíceis de serem captados 
pelo olho humano. Este vídeo também explora e 
demonstra como fenômenos de alta frequência podem 
ser observados através do congelamento do fenômeno 
que se move rapidamente usando um aparelho chamado 
estroboscópio. O único pré-requisito para esse vídeo é 
que os alunos entendam a definição da frequência de 
um fenômeno periódico. Os segmentos de vídeo duram 
até 17 minutos, e, assim, o tempo total da lição depende 
do tempo gasto nos intervalos em classe. Esta lição 
certamente pode ser concluída em uma aula de 50-60 
minutos. Os materiais necessários incluem: um pedaço 
de papel ou papelão, caneta ou lápis, fita adesiva, um 
palito de dentes ou um pequeno bastão e um caderno 
com páginas em branco. (Se disponível: um gerador de 
função, uma fonte de energia de CA, fios de conexão, uma 
lâmpada de LED, um abajur pequeno, um ventilador (com 
pás), um estroboscópio de luz.) Exemplos de atividades 
em classe entre os segmentos incluem debates sobre 
o fenômeno da frequência e a construção de aparelhos 
simples para demonstrar esses fenômenos.
Duração: 19’

O problema do vendedor de suco – no ar em 15 de 
dezembro
Esta videoaula apresenta um problema do mundo real 
que pode ser resolvido com o Teorema de Pitágoras. O 
problema atinge um vendedor de sucos diariamente. Ele 
possui barris equilaterais com alturas iguais e sempre 
tenta esvaziar o suco dos dois barris em um terceiro 
que possui volume igual à soma do dos dois barris. Esse 

vendedor de suco quer encontrar uma forma simples de 
identificar o barril ideal sem perder tempo e fazer cálculos, 
já que ele não sabe matemática. Os pré-requisitos para 
essa aula incluem o Teorema de Pitágoras, o cálculo 
da área de um triângulo sabendo o ângulo entre seus 
dois lados, a regra dos cossenos, o cálculo da área de 
um círculo e o cálculo das áreas e volumes de sólidos 
com bases regulares. Os materiais necessários incluem 
embalagens equilaterais de alturas iguais, areia e 
instrumentos de medida. Exemplos de atividades em 
classe para os intervalos entre os segmentos de vídeo 
incluem discussões em classe, cálculos individuais e 
solução de problemas em pequenos grupos.
Duração: 33’

Podemos prever terremotos? – no ar em 18 de 
dezembro
Este vídeo educativo usa uma montagem analógica 
simples para explorar o porquê de os terremotos 
serem tão imprevisíveis. A montagem é simples o 
suficiente para que os estudantes possam montá-la e 
operá-la sozinhos com a supervisão de um professor. 
A abordagem de ensino utilizada neste módulo é 
conhecida como abordagem 5E, que em inglês significa 
Engagement (envolvimento), Exploration (exploração), 
Explanation (explicação), Elaboration (elaboração) 
e Evaluation (avaliação). Ao longo desta lição, são 
explicados os mecanismos básicos que dão origem ao 
comportamento desse sistema analógico simples, e uma 
elaboração mais avançada ajuda os alunos a aplicarem 
seu entendimento do sistema analógico em sistemas de 
falhas complexos que causam terremotos. É importante 
que os alunos estejam familiarizados com os seguintes 
conceitos antes de iniciarem o módulo: a estrutura do 
interior da Terra, as placas tectônicas e os movimentos 
das placas, as propriedades de materiais da Terra e as 
falhas e os movimentos de falhas. Esta lição poderá 
ser concluída em 50 minutos se os materiais básicos 
para a construção da montagem analógica estiverem 
compilados antes do início da aula. Os materiais 
necessários são: dois blocos de madeira de 4”x4”, 
dois olhos de parafuso 12x1-3/16”, uma tira de lixa de 
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4”x36” (granulação 50), 1/3 de lixa (granulação 60), uma 
tira de borracha, 16” de fita adesiva, uma fita métrica 
de tecido, uma tesoura e uma pistola de cola quente. 
Esta aula interativa incorpora dois tipos principais de 
atividades durante os intervalos entre os segmentos de 
vídeo: exploração de montagem analógica e discussões 
orientadas. As lições descritas neste vídeo foram 
adaptadas de atividades desenvolvidas por Hubenthal, 
M., Braile, L., Taber, J. (2008), Redefining earthquakes 
and the earthquake machine (Redefinindo terremotos e 
a máquina de terremotos).
Duração: 22’

Criação de sistemas criptográficos – no ar em 20 de 
dezembro 
Este módulo de vídeo apresenta uma introdução à 
criptografia, o método de enviar mensagens de modo 
que apenas os destinatários possam compreendê-las. 
Nesta aula bastante interativa os alunos construirão 
três diferentes aparelhos de criptografia e aprenderão 
a criptografar e descriptografar mensagens. Não há 
pré-requisitos para a aula, que foi intencionalmente 
elaborada para ser adaptada a diversos públicos. É 
uma aula totalmente adequada à matemática do ensino 
médio ou à ciência da computação, em que o professor 
pode usá-la para motivar exercícios de probabilidade/
estatística ou programação. O módulo de vídeo em si 
deve durar o tempo de uma aula, mas a construção dos 
aparelhos de criptografia deve levar mais tempo e podem 
ser feitos com antecedência. Os materiais necessários 
para esta aula incluem copos de plástico, tesoura, fita 
adesiva ou cola e canetas ou lápis. Durante a parte em 
sala de aula desta lição interativa os alunos aprenderão 
a construir aparelhos de criptografia, bem como a enviar 
e “decifrar” mensagens secretas.
Duração: 21’

O prazer de patinar no gelo: conservação do 
momento angular – no ar em 22 de dezembro
Este vídeo educativo descreve, dentro de uma orientação 
de ação, certos conceitos normalmente difíceis de 
entender sobre a física newtoniana. A conservação 

do momento se estende a situações rotacionais, e 
alguns resultados podem ser contraintuitivos. Como 
o professor Lewin afirma no segmento de abertura, 
o pré-requisito necessário para essa aula inclui 
familiarização com os conceitos de torque, velocidade 
angular, momento angular e momento de inércia. Esta 
videoaula interativa pode ser facilmente concluída 
em 55 minutos, e o único material necessário é um 
quadro-negro ou branco para escrever. Durante os 
intervalos entre os segmentos de vídeo, os alunos 
serão solicitados a pensar e discutir sobre condições 
sob as quais o momento angular é conservado ou não, 
exemplos em que o momento da inércia muda, uma 
patinadora no gelo e uma estimativa aproximada de 
seu momento de inércia, entre outros tópicos.
Duração: 22’

A física dos bumerangues – no ar em 25 de dezembro
Este vídeo educativo explora a misteriosa física por trás 
dos bumerangues e de outros objetos de rápida rotação. 
Os alunos vão criar e jogar seus bumerangues entre os 
segmentos de vídeo. A ideia central apresentada é como 
o torque causa a progressão do momento angular. É 
necessária uma aula para concluir este vídeo educativo, 
e os principais requisitos são a familiaridade com forças, 
as Leis de Newton, vetores e derivativos de tempo. 
Cada aluno precisará dos seguintes materiais para a 
construção do bumerangue: papelão (aproximadamente 
do tamanho de um cartão postal), régua, lápis/caneta, 
tesoura, transferidor e grampeador.
Duração: 30’

A ciência das bolhas de sabão – parte 1 – no ar em 
27 de dezembro e parte 2 – no ar em 29 de dezembro
Mesmo parecendo tão mágicas e efêmeras, as bolhas 
de sabão são um excelente exemplo de matemática, 
física e química em ação. A Parte Um do vídeo explora 
a ciência que explica as bolhas de sabão, bem como as 
aplicações deste conhecimento em outras áreas, como a 
arquitetura e a biologia. Primeiramente apresentamos o 
conceito de tensão de superfície. Em seguida deduzimos 
como superfícies de área mínima correspondem à 

143



energia potencial mínima. Isso possibilita a discussão 
do significado de energia potencial mínima em física. 
Com esse conhecimento, podemos entender algumas 
propriedades da geometria das bolhas de sabão e conferir 
nossas descobertas com as próprias mãos. Os pré-
requisitos para esta aula incluem noção dos conceitos 
de força, energia potencial e trabalho mecânico. A lição 
pode ser concluída em 55-60 minutos. Os seguintes 
materiais são necessários: fio de metal maleável (por 
exemplo, um fio de estanho), água, tigelas, soluções 
de sabão com diferentes concentrações de sabão e 
glicerina. A maioria das atividades em classe durante 
os intervalos envolve mergulhar formas variadas em 
uma solução de sabão e obter diferentes formas. Desse 
modo, os alunos são orientados pelo conceito de tensão 
de superfície e minimização de área. Na Parte Dois da 
videoaula, os alunos aprendem de onde vêm as cores 
das bolhas de sabão e também entenderão o que há 
de comum entre as bolhas de sabão e os telescópios. 
Primeiro, os alunos farão uma conexão entre luz e 
ondas, depois seguirão em frente para explorar várias 
características de ondas por meio de uma série de 
atividades em sala de aula. Os materiais necessários 
para a Parte Dois incluem: algumas cordas ou tubos de 
látex ou molas (de brinquedo), todas com alguns metros 
de comprimento, disco/panela com água, lanterna, jarra 
transparente cheia de água, sabão, água, glicerina ou 
xarope de milho ou açúcar, xícaras com café preto ou 
molduras feitas com papelão preto. A segunda parte da 
lição pode ser concluída em um tempo de aula.
Duração: parte 1 – 41’ e parte 2 – 26’

Equilíbrio estático – no ar em 1º de janeiro de 2013
Esta videoaula tem como foco os sistemas em equilíbrio, 
ou seja, sistemas que não podem se mover para longe 
de seus locais de origem ou girar fora de seus eixos. 
Os alunos aprenderão equilíbrio estático, explorando 
em si mesmos o significado de equilíbrio translacional e 
equilíbrio rotacional, e o que é equilíbrio estável, instável 
ou neutro. As aplicações deste fenômeno à vida real 
também serão abordadas, enfatizando a importância do 
equilíbrio e da estabilidade em diversas áreas, incluindo 

engenharia, construção, fabricação, e para todos os 
seres vivos. O professor tem a opção de concluir a lição 
em uma aula ou dividi-la em duas. Os alunos devem ter 
algum conhecimento sobre os seguintes conceitos: Leis 
de Movimento de Newton, Centro de Massa (gravidade), 
Equilíbrio Translacional e Equilíbrio Rotacional. Os 
materiais necessários para realizar os experimentos 
durante os intervalos do vídeo incluem: haste uniforme, 
hastes não uniformes como troncos ou pedaços de 
madeira, diferentes pesos, barbantes, réguas, objetos 
irregulares, copo de água de vidro, fósforo, colher, garfo 
e tesoura. As atividades em classe durante os intervalos 
do vídeo incluem experimentos em pequenos grupos, 
solução de problemas e debates.
Duração: 38’

Usando a geometria para criar o design de 
máquinas simples – parte 1 – no ar em 8 de janeiro de 
2013 e parte 2 – no ar em 10 de janeiro de 2013
Este vídeo tem a intenção de ser uma sessão divertida 
e prática para levar os alunos a refletirem sobre o 
funcionamento das máquinas. Ele ensina a conexão 
entre a geometria que eles estudam e a cinemática 
que os engenheiros usam, explicando que cinemática 
nada mais é do que a geometria em movimento. Nesta 
aula, a geometria será usada de uma forma a que os 
alunos não estão acostumados. Aqui o pré-requisito é a 
familiaridade com a geometria de triângulos e círculos. 
Este vídeo educativo interativo pode ser concluído 
em uma aula de aproximadamente 60 minutos ou ser 
exibido em duas aulas, permitindo que a turma tenha 
mais tempo para participar das atividades práticas. O 
material necessário para as atividades práticas inclui 
duas opções: um quadro com furos, pregos/parafusos 
e uma pequena serra ou papel de construção colorido, 
tachinhas e tesouras. Algumas atividades em classe 
para os intervalos entre os segmentos de vídeo incluem 
a exploração do papel da geometria no mecanismo de 
manivela deslizante, determinando em que ponto deve 
ser instalada a junção ou o rolamento nos mecanismos, 
e a identificação de mecanismos importantes na 
comunidade dos alunos que utilizam o mesmo movimento 
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guiado que eles estão estudando.
Duração: parte 1 – 24’ e parte 2 – 27’

Inovações de engenharia e empreendedorismo – 
no ar em 17 de janeiro de 2013
Esta videoaula apresenta os alunos ao mundo da 
inovação e do empreendedorismo em engenharia. Ela 
visa encorajar os estudantes a verem o mundo de uma 
nova perspectiva para inovação por meio de atividades 
de brainstorming desenvolvidas em sala de aula e de 
histórias reais. Os alunos vão aumentar a autoeficácia 
de seu potencial empreendedor, desenvolvendo sua 
perspectiva de inovação criando um protótipo de 
solução para um problema que eles identificaram e 
entregando uma abordagem de 1 minuto (elevator 
pitch). O vídeo vai familiarizar os estudantes em todas as 
etapas do processo de inovação, desde o conceito até o 
lançamento. Ao final desta lição, os estudantes estarão 
preparados para um projeto de inovação opcional de 
longo prazo (veja abaixo). Não há pré-requisitos formais 
para este vídeo, qualquer aluno do ensino médio ou 
ensino fundamental avançado pode participar e se 
beneficiar das atividades de aprendizado existentes. 
As atividades e o vídeo podem ser concluídos em uma 
aula de 55 minutos. Os alunos podem interagir com a 
MIT Blossoms na página da Blossoms no Facebook para 
conversas sobre os seguintes tópicos para um projeto de 
longo prazo:

1. Inovações para pessoas com limitações físicas.
Que oportunidades para inovações de auxílio a pessoas 
com limitações físicas você identificou e/ou solucionou?
2. Plataforma giratória para entradas de garagem viáveis 
e baratas.

Seu desafio é o seguinte: existe alguma inovação na 
criação de uma plataforma giratória para entrada de 
garagens fáceis de usar que quebre a barreira do custo 
de US$ 1.000,00? Que ideias inovadoras você tem para 
reduzir o custo de plataformas giratórias para entradas 
de garagens?
Duração: 28’

Tempo geológico: o tique-taque do relógio de 4,6 
bilhões de anos do nosso planeta – no ar em 2 de 
fevereiro de 2013
A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Esse é um número difícil 
de conceituar. O que significa 4,6 bilhões de anos e o 
que aconteceu durante essas centenas de milhões de 
anos entre a formação de nosso planeta e agora? Esta 
aula Blossoms ajudará os estudantes a conceituarem 
a grandiosidade do tempo geológico e entenderem 
importantes eventos da história da Terra. Os alunos 
também aprenderão de que modo o tempo geológico 
pode ajudar a explicar processos aparentemente 
incompreensíveis como a formação das montanhas do 
Himalaia a partir de uma planície até sua altura atual e a 
evolução de um pequeno grupo de répteis até se tornarem 
enormes dinossauros. A aula tem duração aproximada 
de 45 minutos. Os alunos devem ter entendimento 
básico sobre biologia e seria desejável que estivessem 
familiarizados com geologia, mas não é necessário. Os 
materiais exigidos incluem fita métrica de pelo menos 5m 
de comprimento, 5m de barbante, fita ou corda, fichas ou 
outros pedaços de papel firmes e calculadoras. Durante 
os intervalos, os alunos construirão uma linha do tempo 
geológica de sua própria sala de aula e farão cálculos 
simples para determinar como grandes quantidades de 
tempo podem levar a mudanças impressionantes na 
altura das montanhas do Himalaia e no tamanho de um 
grupo de répteis.
Duração: 22’
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Através das aventuras de Gali-Leu 
e sua turma, o programa Mundo da 
Leitura incentiva o público infantil à 
leitura de forma lúdica e dinâmica 
em múltiplas linguagens como teatro 
de animação, contação de histórias, 
poesia, contos, lendas, brincadeiras 
com palavras (trava-línguas) e 
curiosidades, além de dicas culturais 
de músicas, filmes, histórias em 
quadrinhos e, é claro, livros para toda 
a criançada. Os personagens Gali-Leu, 
Borralheira, Alice, Alberto, Ratazana 
e Reco-Reco vivem aventuras muito 
divertidas, dentro e fora dos livros. 
Gali-Leu e Borralheira vivem na casa 
do Mundo da Leitura, onde se divertem 
com os humanos Natália e Mil-Faces. 
Mas Ratazana e seu auxiliar Reco-
Reco estão sempre à espreita, com 
suas tramas mirabolantes para destruir 
o Mundo da Leitura. O programa é 
produzido pela Universidade de Passo 
Fundo, por uma equipe interdisciplinar 
que envolve os cursos de Letras, Artes 
e Comunicação, Educação, Ciências 
Exatas e a UPFTV, canal de televisão 
afiliado do Canal Futura. Em 2012, 
foram exibidos 28 programas em duas 
temporadas.

TEMAS: leitura, literatura e linguagem; 
universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Universidade de Passo 
Fundo e UPFTV

mundo da leitura

ELENCO:

Natália Bohrer é jornalista, formada pela Universidade de Passo Fundo.  
É especialista em Moda, Criatividade e Inovação, pela Faculdade de Tecnologia 
Senac-RS. No programa Mundo da Leitura atua como atriz e produtora. 

Giancarlo Rotta de Camargo é ator, músico e graduado em Educação Física pela 
Universidade de Passo Fundo. Trabalhou de 1998 a 2008 no Grupo de Teatro da UPF e 
no Grupo Viramundos. Hoje, atua como ator e manipulador de bonecos no programa 
Mundo da Leitura, com os personagens Mil-Faces, Reco-Reco e Alberto. 

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. Seu trabalho já figurou em diversos programas e campanhas, entre eles: 
Nenhum Adulto Analfabeto (TVE-RS), A Turma do Arrepio (SBT), Que Trabalho É Esse? 
(Futura), Pandorga (TVE-RS), Estação Meia-noite (Telecine Cult) e Papos e Pratos 
(Bandeirantes).

Elisângela de Fátima Fernandes de Mello é mestre em Educação pela Universidade 
de Passo Fundo. Atualmente, é assistente de criação do Centro de Referência de 
Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura. Tem experiência na área de formação 
do leitor, cria e aplica práticas leitoras. No programa Mundo da Leitura faz a voz e a 
manipulação da gata Borralheira e pesquisa enigmas para o quadro “Labirinto”. 

Eliana Rodrigues Leite é graduada em Produção Cênica e cursa Educação Artística 
na Universidade de Passo Fundo. É assistente de criação no Centro de Referência em 
Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura. No programa faz a voz e a manipulação 
da personagem Ratazana e é produtora de arte. 
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QUADROS:

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
O quadro apresenta histórias da literatura infantojuvenil, 
contadas através de diferentes técnicas de representação 
como teatro de animação, teatro de imagens, teatro de 
sombras e elementos cênicos. 

OFICINA
Permite que a criança desenvolva atividades lúdicas 
através da produção criativa de elementos e objetos, 
visando ao desenvolvimento de habilidades nas áreas das 
artes plásticas, ciências, música, teatro e informática. 
Estas experiências permitem que a criança entre em 
contato com materiais de diferentes naturezas, fazendo 
com que ela também desenvolva o seu imaginário e o 
senso criativo.

DIA DE GATO
Os personagens Gali-Leu, Borralheira, Ratazana e Reco-
Reco vivem diferentes situações que dão ao espectador 
a oportunidade de conhecê-los um pouco mais, através 
de aventuras muito divertidas. Na segunda temporada, 
os filhotes da Borralheira e do Gali-Leu, Alice e Alberto, 
nascem e se juntam à turma.

FIQUE ESPERTO 
Apresentar informações curiosas é o foco deste quadro, 
que mostra, por exemplo, como acontece a formação 
das cores, a gagueira infantil, como surgiu o hip-hop, 
o cinema, os cuidados com a obesidade infantil. Além 
de visitas a instituições e grupos culturais como o 
Viramundos, um grupo de teatro que usa como palco um 
ônibus que percorre o País. Os temas abordados pelo 

quadro contemplam artes plásticas, ciência, informática, 
dança, teatro, literatura, entre outros.

LABIRINTO
O quadro propõe a solução de enigmas e charadas 
para serem desvendadas pelo Gali-Leu e pelos 
telespectadores. Os enigmas são lançados pelo 
personagem Mil-Faces e são solucionados no 
episódio 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 quiz 
envolvendo os temas abordados no programa, e o quadro 
“Correspondência”, que abre espaço para Gali-Leu ler os 
e-mails e as cartas dos telespectadores.

Sinopses por episódio (30 minutos):

O Leão e o Cabrito Selvagem – no ar em 23 de maio
Natália e Borralheira estão no Mundo da Leitura 
confeccionando cartazes sobre o desaparecimento de 
Alberto. Nossa gatinha fica muito triste olhando as fotos 
do seu filhote. Reco-Reco leva um recado da Ratazana. 
Curta também a história “O Leão e o Cabrito Selvagem” 
e aprenda a fazer um lança-bolhas na Oficina. No Fique 
Esperto, o tema é brincadeiras antigas.

A Casa Mal-assombrada – no ar em 30 de maio
Gali-Leu, Borralheira, Alice, Reco-Reco e Natália 
distribuem cartazes sobre o sumiço de Alberto pelas 
ruas, paradas de ônibus e lojas da cidade. Será que 
alguém terá visto nosso gatinho? Assista também à 
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história “A Casa Mal-assombrada” e aprenda com Mil-
Faces como se faz um dedoche de gatinho, na Oficina. 
No Fique Esperto, veja algumas curiosidades sobre as 
corujas.

O Cachorro e o Coiote – no ar em 6 de junho
Borralheira e Alice conversam enquanto arrumam a 
mochila para a escola. Alice não quer ir para a aula, pois 
seu irmão está sumido, mas Borralheira a convence de 
que é importante não faltar mais. Veja também a história 
“O Cachorro e o Coiote”. Mil-Faces ensina na Oficina 
como fazer um jogo de pescaria, e no Fique Esperto 
conheça mais sobre a culinária árabe.
 
Os Três Ministros – no ar em 13 de junho
Gali-Leu está no Mundo da Leitura esperando Ratazana, 
que quer conversar com ele. Nosso gatinho está curioso 
em saber o que ela tem a lhe dizer. Será alguma notícia 
do Alberto? Não perca! Assista também à história 
“Os Três Ministros” no quadro Contação de Histórias. 
Na Oficina, aprenda a fazer um boneco bilboquê, e no 
Fique Esperto o assunto são os direitos e deveres dos 
consumidores.

A Moça do Lixo – no ar em 20 de junho
Reco-Reco está fazendo faxina na toca, quando Ratazana 
chega. Ela conta que eles felizmente irão se mudar dali, 
mas não revela muitos detalhes, só pede para tocar 
uma música na viola para comemorarem. Não perca a 
história “A Moça do Lixo” e aprenda na Oficina como 
fazer um pandeiro. No Fique Esperto, saiba mais sobre a 
importância do sono.
 
A Onça e a Raposa –  no  a r  em 27  de  junho
Ratazana está na toca e conversa com Dom Ratão ao 
telefone. Ela pede ajuda para descobrir o paradeiro 
de Alberto. No meio da conversa, Reco-Reco chega 
e escuta que ela vai expulsar os gatos do Mundo da 
Leitura. Como será que Reco-Reco vai reagir? Assista 
à história “A Onça e a Raposa” e aprenda como fazer 
estêncil na Oficina. No Fique Esperto, aprenda como é o 
processo da serigrafia.

O Violino Mágico – no ar em 4 de julho
Toda a turma está reunida no Mundo da Leitura para decidir 
se Gali-Leu assinará ou não o contrato passando o Mundo 
da Leitura para a Ratazana, em troca de informações do 
Alberto. O que será que eles vão decidir? Confira a história 
“O Violino Mágico” e aprenda como se faz um pé de 
dinossauro na Oficina. No Fique Esperto, saiba por que 
ocorre o chulé e o que podemos fazer para evitá-lo.
 
A Raposa e o Cavalo – no ar em 11 de julho
Gali-Leu, Borralheira e Alice estão indo dormir quando 
Natália, Mil-Faces e Reco-Reco chegam oferecendo 
ajuda. Eles estão preocupados com a possível saída dos 
gatinhos do Mundo da Leitura. Na Contação, assista à 
história “A Raposa e o Cavalo”. Na Oficina, aprenda a 
fazer um jogo de carona, com o Mil-Faces, e, no Fique 
Esperto, saiba mais sobre fotografia.

O Príncipe Sapo – no ar em 18 de julho
Gali-Leu está esperando Ratazana no Mundo da Leitura 
para entregar o contrato. Enquanto isso, Borralheira e 
Alice espiam tudo, escondidas nas prateleiras. Será que 
Alice reconhecerá Ratazana como sua mestre Morgana? 
Não perca a história “O Príncipe Sapo” e aprenda com 
Mil-Faces a fazer um berrante com materiais reciclados 
na Oficina. No Fique Esperto, saiba mais sobre a guitarra.
 
Os Sete Corvos – no ar em 25 de julho
Gali-Leu entrega o contrato para Ratazana, mas 
Borralheira e Alice aparecem chamando-a de Morgana. 
Ratazana se faz de desentendida, tenta sair com o 
contrato mas não consegue. Assista à história “Os Sete 
Corvos”. Na Oficina, veja como se faz um teatro de 
sombras, e, no Fique Esperto, saiba mais sobre cerâmica.
 
O Camundongo, o Pássaro e a Linguiça – no ar em 
1º de agosto
Ratazana faz muitas ligações com o objetivo de saber 
algo sobre o paradeiro de Alberto. Reco-Reco vai até o 
Mundo da Leitura e conta aos gatinhos que Ratazana 
está desesperada atrás de informações sobre Alberto. 
Isso pode ser a prova de que ela não está envolvida 
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no seu sumiço. Confira a história “O Camundongo, o 
Pássaro e a Linguiça” e aprenda com Mil-Faces a fazer 
um jogo muito legal. No Fique Esperto, saiba mais sobre 
o jogo de xadrez.

O Enfocado – no ar em 8 de agosto
Gali-Leu, Borralheira e Reco-Reco estão no Mundo da 
Leitura quando, para surpresa de todos, Alice chega com 
Alberto! Alberto conta por onde andava durante todo 
esse tempo. Reco-Reco leva a notícia à Ratazana, que 
não fica nada feliz em saber que, agora, o contrato não 
vale nada. Mais tarde, toda a turma comemora o retorno 
de Alberto. Veja a história “O Enforcado” e aprenda com 
Mil-Faces como se faz uma tartaruga de garrafa pet. No 
Fique Esperto, saiba mais sobre a esgrima.

Turma do Gali-Leu 9 – parte 1 – no ar em 15 de agosto 
e parte 2 – no ar em 22 de agosto
A turma do Gali-Leu se empenha para encontrar o 
Alberto, divulgando seu desaparecimento através de 
cartazes, imprensa, internet. Ratazana combina um 
encontro com Gali-Leu, e se oferece para auxiliar na 
busca pelo Alberto, com a condição de que o Gali-Leu 
assine um contrato no qual transfere o Mundo da Leitura 
para a Ratazana. Após muita discussão e reflexão, Gali-
Leu e Borralheira concordam em assinar o contrato, mas 
quando vão entregá-lo à Ratazana, Alice reconhece 
esta última como sua mestre jedi Morgana. Borralheira 
encurrala Ratazana e exige informações sobre o 
paradeiro de Alberto, que Ratazana jura desconhecer. 
Entretanto, Alice não deixa de frequentar o portal da 
força e, através da meditação, consegue reabrir o portal, 
trazendo Alberto de volta.

Os Saltadores – no ar em 24 de outubro
Os gatinhos Alberto e Alice estão no quarto falando 
palavras iniciadas pela letra A. Borralheira chega e eles 

começam a relembrar do sofrimento ocorrido pelo sumiço 
de Alberto. Ele relata que está sofrendo com algumas 
brincadeiras feitas por coleguinhas na escola e Borralheira 
tenta acalmá-lo. Curta também a história “Os Saltadores” 
e aprenda a fazer uma cuíca de lata na Oficina. No Fique 
Esperto, o tema é por que a gente sonha?

O Colarinho – no ar em 31 de outubro
Ratazana está desolada na Toca dos Ratos. Reco-Reco 
chega e lhe oferece um pedaço de seu queijo preferido. 
Ratazana se lamenta por não ter conseguido realizar seu 
plano de conquistar o Mundo da Leitura, mais uma vez. 
Reco-Reco tenta animá-la tocando uma música. Ratazana 
fica enfurecida e manda que ele saia imediatamente da 
Toca. Assista também à história “O Colarinho” e aprenda 
com Mil-Faces como se faz um porta-retratos, na Oficina. 
No Fique Esperto, veja algumas curiosidades sobre a 
culinária mexicana.

Só a Pura Verdade – no ar em 7 de novembro
Gali-Leu e Borralheira passeiam entre as flores e Gali 
percebe que Borralheira está preocupada com alguma 
coisa. Nossa gatinha revela o que tanto a chateia, e os 
dois resolvem ficar de olho no comportamento de Alberto, 
que passa por problemas na escola. Assista também à 
história “Só a Pura Verdade”. Na Oficina, divirta-se com 
o Mil-Faces e aprenda a fazer um beliscofone. No Fique 
Esperto, o assunto é o curso dos rios.

Comadre Morte – no ar em 14 de novembro 
Alice e Alberto estão com um grupo de colegas na 
parada de ônibus para ir à escola. Alberto começa 
a ficar incomodado, já que os colegas não param de 
chamá-lo com apelidos ofensivos. Assista à história 
“Comadre Morte” e aprenda com Mil-Faces a fazer um 
cai-cai de garrafa pet. No Fique Esperto, saiba mais 
sobre o basquete.
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A Velhinha e a Cabaça – no ar em 21 de novembro
Alberto acorda assustado. Tudo não tinha passado 
de um sonho, ou pesadelo. Borralheira e Gali-Leu 
querem saber o que está acontecendo e concordam 
que algo deve ser feito. Confira a história “A Velhinha 
e a Cabaça”, na Contação. Na Oficina, aprenda a fazer 
um jogo da velha com materiais recicláveis. No Fique 
Esperto, saiba mais sobre a separação correta do lixo.

O Lobinho Sabichão – no ar em 28 de novembro
Depois de muitas atrapalhadas, Ratazana consegue 
hipnotizar Reco-Reco. Porém, ela não consegue acreditar 
no que seus próprios olhos veem. O que será que 
aconteceu? Não deixe de assistir à história “O Lobinho 
Sabichão” e confira na Oficina como se faz uma cabeça 
de dragão. No Fique Esperto, Natália pesquisa como 
funciona o celular.

O Cavalheirismo do Macaco – no ar em 5 de dezembro
Gali-Leu está com Alice e Alberto no Mundo da Leitura. 
Natália está atendendo as crianças quando Reco-Reco 
chega. Mas, além de falar, ele está piando, e garante 
que é um pássaro. Assista à história “O Cavalheirismo 
do Macaco” e aprenda com Mil-Faces a fazer um jogo 
de basquete. No Fique Esperto, saiba mais sobre o 
Método Suzuki.

A Tartaruga Aviadora – no ar em 12 de dezembro
É noite, e Ratazana está na sua toca, preocupada com 
Reco-Reco. Até que nosso ratinho gago chega, piando. 
O que irá acontecer? No Contação, assista à história “A 
Tartaruga Aviadora” e aprenda, na Oficina, a fazer uma 
tiara maluca.

A Forca – no ar em 19 de dezembro
Gali-Leu e Alberto estão jogando xadrez no Mundo da 
Leitura. Alberto conta para Gali-Leu que uma psicóloga 
conversou com a sua turma da escola sobre bullying. 
Assista à história “A Forca” e aprenda, na Oficina, a fazer 
um derruba-lata. No Fique Esperto, Natália investiga o 
assunto educação financeira.

O Onça e o Gato – no ar em 26 de dezembro
Menino hipnotizado pela Ratazana chega em casa e fala 
para sua mãe que Gali-Leu o magoou. O que será que 
vai acontecer? Assista à história “O Onça e o Gato” na 
Contação. Na Oficina, aprenda com Mil-Faces a fazer 
uma fantasia de pirata, e, no Fique Esperto, saiba mais 
sobre diabetes infantil.

A Rã e a Raposa – no ar em 2 de janeiro de 2013
Ratazana acorda feliz e sugere a Reco-Reco que ele 
visite o seu amigo Gali-Leu. O que será que está por trás 
disso? Confira a história “A Rã e a Raposa” e aprenda a 
fazer um sapo de dobradura na Oficina. No Fique Esperto, 
saiba por que o ano tem 365 dias.

O Dinheiro Enterrado –– no ar em 9 de janeiro de 2013,
Mãe do menino que foi hipnotizado pela Ratazana vai 
conversar com Gali-Leu no Mundo da Leitura. Como 
esta história vai terminar? Assista à história “O Dinheiro 
Enterrado” e aprenda a fazer uma flauta. No Fique 
Esperto, saiba mais sobre bullying.

Turma do Gali-Leu 10 – parte 1 – no ar em 16 de janeiro 
de 2013 e parte 2 – no ar em 23 de janeiro de 2013
Alberto sofre na escola com a brincadeira dos colegas, 
que não acreditam que ele tenha visitado um lugar 
chamado Gaia. Gali-Leu e Borralheira ficam apreensivos, 
com suspeita de que o filho esteja sofrendo bullying, e 
visitam o colégio. Enquanto isso, Ratazana bola um novo 
plano para expulsar os gatos do Mundo da Leitura. Ela 
revê seus velhos alfarrábios sobre hipnose, depois faz 
alguns testes com o Reco-Reco e, finalmente, passa 
a abordar e hipnotizar as crianças que frequentam o 
Mundo da Leitura, plantando em suas mentes falsas 
lembranças sobre maus-tratos que teriam sofrido do 
Gali-Leu. Os pais das crianças começam a se mobilizar 
e exigem que Gali-Leu deixe o Mundo da Leitura. 
Nosso felino não entende o que está acontecendo e 
não consegue vislumbrar uma solução para o impasse. 
Alberto e Alice, com a ajuda de Mil-Faces (fazendo às 
vezes de detetive), tentam desvendar o caso.
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Consultoria: Paulo Becker graduou-se em Letras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e é mestre e doutor em Teoria da Literatura pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Desde 1997, leciona na Universidade 
de Passo Fundo, onde participa como roteirista e consultor da criação do programa 
Mundo da Leitura. Publicou livros de ensaio, poesia e literatura infantil e tem 
artigos publicados em revistas especializadas em literatura.

FICHA TÉCNICA
 
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO/RS
Voz e manipulação de bonecos: Cacá Sena – Gali-Leu, Elisângela de Mello 
– Borralheira, Giancarlo Camargo – Reco-Reco e Alberto, Eliana Rodrigues Leite 
– Ratazana e Nathália Bohrer – Alice 
Roteiro e consultoria: Paulo Becker
Pesquisa: Eliana Teixeira, Elisângela de Mello, Lisandra Blanck e Lisiane Vieira
Direção: Carlos Teston
Cenários: Paulo Balardim
Criação e confecção dos bonecos: Paulo Balardim e Maria Goreti 
Betencourt
Videografismo: Jeferson Cunha Lorenz e Alessandro Cunha Lorenz
Produção: Natália Bohrer e Raquel Tramontini
Produção de arte: Eliana Rodrigues Leite e Nathália Brasil 
Estagiário: Diones Lima
Câmera: Leonardo Gobbi
Equipe técnica: Anderson Leiria, Jonatas Wendland, Júlio Meira e Sérgio Toscan
Edição: Alessandro Cunha Lorenz
Trilha sonora: Sandro Cartier
Letras das canções: Paulo Becker
Direção-geral UPF TV: José Henrique Fonseca
Coordenação do Centro de Referência de Literatura e Multimeios – 
Mundo da Leitura: Tania M. K. Rösing
 
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Clarice Saliby
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Anne Germano e Juliana Ventura
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

Jornal do Comércio - RS  23/05/12
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O mundo é feito de histórias. Algumas 
remontam a eras passadas e regiões 
inóspitas, outras a descobertas da 
ciência e mudanças no mundo de 
hoje. Mas todas contam um pouco 
da história da humanidade. A faixa 
Mundo.doc apresenta documentários 
surpreendentes que redescobrem 
nosso passado e origem, decifram 
lendas e mitos de povos que vivem 
em diferentes partes do planeta 
e celebram a diversidade da vida 
humana. Em 2012, foram exibidos 
37 programas (36 aquisições mais o 
documentário Leva – vencedor do II 
Pitching para Documentários do Canal 
Futura – Doc Futura. 

TEMAS: comportamento; diversidade 
cultural; história; personalidades; 
vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: não liberado 

mundo.doC

APENAS O COMEÇO – parte 1 – no ar em 11 de outubro e parte 2 – no ar em 18 
de outubro
Este documentário acompanha, durante dois anos, um workshop de filosofia 
direcionado a alunos de uma pré-escola na França. Temas universais como amor, 
poder, diferença, morte e crescimento são abordados; e as respostas dos alunos são 
por vezes surpreendentes. Com emoção, sinceridade e até contradição, essas crianças 
de 3 a 5 anos fornecem um testemunho único sobre uma experiência inovadora.

Classificação indicativa: livre
Duração: 100 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Pierre Barougier e Jean-Pierre Pozzi
Produção: Ciel de Paris Production, Région Ile-de-France (support) e Centre National de la 
Cinématographie (CNC) 
Distribuição: Le Pacte
País de origem: França
Ano de produção: 2010

ARTE URBANA – A REBELIÃO EFÊMERA – no ar em 26 de julho
Arte de rua é muito mais do que grafite, é uma forma de arte que se comunica 
diretamente com cada transeunte. Este documentário apresenta uma imagem 
eclética da arte urbana através dos olhos de alguns dos seus conceituados artistas e 
de pessoas que descobriram, colecionam e amam esse tipo de arte. A produção viajou 
por cidades ao redor do mundo, como Nova Iorque, Paris, Berlim, Moscou e Viena, 
para enfatizar o impacto global dessa forma de arte verdadeiramente política.

Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Benjamin Cantu & Anne Bürger
Produção: Boekamp & Kriegsheim
Distribuição: Rise and Shine
Países de origem: França e Alemanha
Ano de produção: 2009
Prêmio: Crossing Europe Linz 2010: screening.

CARAVANA DOS LIVROS – A BIBLIOTECA AMBULANTE DO QUÊNIA – no ar 
em 6 de setembro
Todos os dias uma caravana de camelos carrega livros através da savana do Quênia. 
Esses animais são ansiosamente aguardados pelas aldeias e pelo povo das tribos 
nômades. Ao mesmo tempo, a 400 quilômetros da cidade de Nairóbi, os bibliotecários 
locais ainda lutam contra o analfabetismo, as velhas tradições, verbas insuficientes, o 
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sol quente e... camelos teimosos. Essa é uma história que 
se passa no coração da África sobre crianças curiosas, 
as origens de um livro e uma biblioteca de camelos.

Classificação indicativa: livre
Duração: 50 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Herbert Ostwald
Produção: ZDF, Marco Polo Film AG
Distribuição: Albatross World Sales GmbH
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 2010
Prêmio: NaturVision Film Festival 2010 (Neuschönau, Germany): 2nd 
prize for the “Best Story”.

CHANDANI – A FILHA DO ENCANTADOR DE 
ELEFANTES – no ar em 24 de janeiro de 2013
Chandani tem 16 anos e quer seguir os passos de 
seu pai, um dos mais experientes mahout (pessoa 
que cuida de elefantes) no Sri Lanka. Por não ter filho 
homem para quem passar o conhecimento da família, 
contra a vontade dos outros mahouts, ele decide dar 
a Chandani uma chance e lhe confia a jovem elefante 
Kandula. Sendo a primeira garota em uma profissão 
masculina, Chandani deve demostrar que é capaz de 
aprender as complicadas tarefas dos mahouts para se 
tornar uma deles.

Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Arne Birkenstock 
Produção: Fruitmarket Kultur & Medien e Tradewind Pictures
Distribuição: Albatross World Sales GmbH
País de origem: Alemanha
Anos de produção: 2009-2010
Prêmios: German Film Award LOLA 2011: Best Children’s Film / 
Chicago International Childrens Film Festival 2010: Best Documentary.

CRIADORES DE ESPERANÇA – no ar em 20 de junho
Um novo método de ensino, que está sendo testado numa 
escola do Canadá, tenta preparar a próxima geração 
de estudantes para assumir os desafios ambientais. 
Os alunos recebem a missão de identificar, analisar e 
apresentar uma possível solução para um problema 
existente na sua comunidade. Nesse processo, os 
jovens aprendem sobre as incertezas enfrentadas por 
aqueles que querem mudar as coisas, e o telespectador 
mergulha em um projeto que pode ser reproduzido em 
outras realidades.

Classificação indicativa: livre
Duração: 90 minutos

FICHA TÉCNICA 
Direção: Fernand Dansereau 
Produção: Monique Simard e Christian Medawar
Distribuição: NFB
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2010

CRôNICAS DE UMA GUERRA ANUNCIADA – no ar 
em 31 de janeiro de 2013
No final de 2008, durante dois meses, uma equipe 
israelense em Sderot e uma equipe palestina em Gaza 
documentaram o cotidiano de crianças, mulheres e 
homens de ambas as cidades, que estão a apenas dois 
quilômetros de distância, mas que são separadas por 
uma fronteira difícil de atravessar, tanto física quanto 
ideologicamente.

Classificação indicativa: 10 anos
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Serge Gordey
Produção: ARTE France, Trabelsi Productions, Alma Films, Bo 
Travail! e Ramattan Studio 
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Distribuição: ARTE France
País de origem: França
Ano de produção: 2009
Prêmios: INPUT 2009: Selected for in the “TV Media/ Tomorrow, 
Today” session // World Organisation Against Torture 2009 (OMCT): 
Special Mention // The International Commitee of the Red Cross 
at Monte-Carlo TV Festival 2009 (Monaco): Special Mention // 
NextMedia/Banff Festival 2009 (Canada): Best Original Online Program 
// EBS International Documentary Festival 2009 (Corée): Special Jury 
Award // Fifdh 2009: Mention Speciale De La Fondation Lagardere

DE VOLTA AO PASSADO – no ar em 13 de setembro 
(Os anos 70); 20 de setembro (Os anos 80) e 27 de 
setembro (Os anos 90)
Uma família de classe média inglesa aceita a experiência 
de “voltar” aos anos 70, 80 e 90. Cada episódio mostra 
a família “vivendo” em uma década diferente. Vamos 
acompanhando o passar desses 10 anos e todas as 
adaptações que precisam ser feitas para se enquadrar 
à realidade e ao contexto desses períodos, sobretudo no 
que se refere à tecnologia.

Classificação indicativa: livre
Duração: 60 minutos (cada)

FICHA TÉCNICA
Direção: Kate Vines e Stuart Elliott
Produção: British Broadcasting Corporation (BBC) e The Open 
University
Distribuição: BBC Worldwide Américas
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 2009

ENFRENTANDO ABELHAS GIGANTES – no ar em 7 
de fevereiro de 2013
No noroeste do Nepal, homens escalam os rochedos 
vertiginosos do Himalaia para colher o mel de abelhas 
selvagens. Estes escaladores experientes arriscam suas 
vidas a cada primavera, a uma altitude de mais de 3 mil 
metros, onde enfrentam a maior espécie de abelhas do 

planeta. Este ano, Moti fará parte da expedição e subirá as 
falésias pela primeira vez. Ele quer se tornar um “caçador” 
de mel, como seu pai. Seu entusiasmo é um bom sinal 
para a continuação desta atividade em desaparecimento.

Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Jérôme Segur 
Produção e distribuição: ZED
País de origem: França
Ano de produção: 2011

ESCOLAS CHINESAS 
Série em cinco capítulos que acompanha, durante um 
ano letivo, o cotidiano de algumas escolas, na cidade de 
Xiuning, interior da China. Cada episódio enfoca um dos 
vários aspectos da rotina escolar de professores, alunos 
e famílias.

Classificação indicativa: livre

Sinopses por episódio (52 minutos):

O Ano do Porco Dourado – no ar em 25 de outubro
O primeiro episódio da série de documentários Escolas 
Chinesas mostra a dura rotina escolar dos alunos mais 
velhos e o último semestre antes de um momento crucial 
em suas vidas, os exames do final do ciclo, que darão 
acesso a uma faculdade ou a uma carreira esportiva. A 
competição, a pressão e a rigidez escolar são enfocadas 
através de personagens e suas famílias.

A Hora da Verdade – no ar em 1º de novembro
Esse episódio enfoca os rituais de passagem na 
vida das crianças e dos jovens chineses. Ainda bem 
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pequenos aprendem a cuidar de si, de seus pertences 
e do ambiente. Na adolescência, tornam-se membros 
do Partido Comunista Jovem e também, como todo 
jovem, estão descobrindo o amor. Aos 18, estão “livres 
para voar”, mas só depois de fazerem um juramento de 
cidadãos socialistas e de passarem pelo grande desafio, 
o Gao Kao, as provas do final do ciclo.

Começos Difíceis – no ar em 8 de novembro
O episódio acompanha o começo do ano letivo dos alunos 
nas suas diferentes etapas de vida. Nas três escolas 
retratadas, os estudantes moram em alojamentos da 
própria escola: vemos então o começo da trajetória 
dos pequenos que se separam dos pais pela primeira 
vez; os adolescentes que têm que fazer novos amigos 
e se encaixar dentro de uma rígida disciplina; e ainda o 
começo da vida adulta da estudante que entrou em uma 
das melhores universidades de Pequim e começa o ano 
com um intenso treinamento militar.

Febre Olímpica – no ar em 15 de novembro
Este episódio da série Escolas Chinesas mostra os 
preparativos de uma escola para o “dia do esporte” e 
a realização de uma olimpíada escolar que envolve 
todas as séries e vários professores, valendo inclusive 
notas para cada turma. Através de alguns personagens, 
vivenciamos os dramas, a competitividade, a angústia e 
as alegrias dos alunos, para quem o esporte é assunto 
muito sério.

Entre Queridos – no ar em 22 de novembro
No último episódio da série de documentários Escolas 
Chinesas, a cidade inteira está animada com a 
proximidade do Festival da Primavera, que acompanha a 
passagem para um novo ano, quando o Ano do Porco se 
transforma no Ano do Rato.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Marcus Jones, Sarah Hamilton, Sarah Howitt, Daisy 
Newton-Dunn e Frankie Fathers
Produção: Lion Television 
Distribuição: BBC
País de origem: UK
Ano de produção: 2008

GRANDE ARTE – parte 1 – no ar em 12 de julho e 
parte 2 – no ar em 19 de julho
O crítico de arte Hector Obalk analisa, por meio de 
apresentações visuais, algumas das obras de Lucian 
Freud, Ingres e Titien. Em vez de refletir sobre a vida 
pessoal de artistas, mercados de arte ou contexto 
histórico da obra, esse documentário centra-se no amor 
pela arte, buscando detalhes que fogem do comum.

Classificação indicativa: livre
Duração: 104 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção e apresentação: Hector Obalk
Produção: ARTE France, Estho News
Distribuição: ARTE France
País de origem: França
Ano de produção: 2009

LIXO: UM PESADELO NUCLEAR – no ar em 31 de maio
Enquanto cientistas não encontram uma boa solução para 
o problema da energia nuclear, pessoas permanecem 
com medo dela, empresas escondem seus riscos e 
políticos evitam o assunto. Esse documentário denuncia 
o grave problema gerado pelo lixo atômico de usinas 
nucleares, que consiste em tudo que não foi utilizado 
para produzir energia (e até armamentos nucleares) e 
acaba por contaminar a natureza ao redor das usinas, 
fazendo com que a radioatividade se espalhe e volte 
para os seres humanos.

Classificação indicativa: livre
Duração: 60 minutos

FICHA TÉCNICA 
Direção: Eric Guéret 
Produção: Bonne Pioche 
Distribuição: Arte France 
País de Origem: França 
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Ano de produção: 2009
Prêmios: BANFF World Television Festival 2010 (Canada): Prize for 
the Best Investigation & Current Affairs Documentary // Festival 
Du Film Vert 2010 (Switzerland): Greenpeace Switzerland Prize // 
Festival International Du Film Nature Et Environnement (Fifne) 2010 
(Grenoble – France): Herisson D’argent // Les Etoiles De La Scam 
2011: Etoile De La Scam 2010.

O CORÃO – DE VOLTA àS ORIGENS – no ar em 17 de 
janeiro de 2013
Corão, que em árabe significa ler ou recitar, é o livro-base 
do Islamismo, religião com aproximadamente 1,5 milhão 
de fiéis. A história de suas origens, desde os contos 
da tradição mulçumana às recentes descobertas dos 
cientistas, permanece em grande parte desconhecida. 
Esse documentário convida o espectador a descobrir 
essa “arqueologia do Corão”: uma viagem pelos lugares 
onde o livro tomou forma, foi desenvolvido e transmitido; 
com comentários e análise de historiadores.

Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Bruno Ulmer
Produção: ARTE France e 13 Productions
Distribuição: ARTE France
País de origem: França
Ano de produção: 2009
Prêmio: Rassegna Internazionale Del Cinema Archeologico 2011: 
Prix Archéologie Et Société.

O TALMUDE – no ar em 10 de janeiro de 2013
O Talmude é, em muitos aspectos, a conquista mais 
importante da cultura judaica. Essa coleção de 
escritos hebraicos, costumeiramente passados através 
da linguagem oral, consiste em uma espécie de 
complemento aos textos bíblicos, trazendo respostas 
para questões ambíguas apresentadas na Torá, além de 

acompanhar a evolução histórica do povo judeu. Esse 
documentário mostra desde sua criação até os dias 
atuais, em que a grande missão da cultura judaica é 
passar os ensinamentos de forma democrática.

Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Pierre-Henry Salfati
Produção: ARTE France e 13 Productions 
Distribuição: ARTE France
País de origem: França
Ano de produção: 2006

O TEMPO DE SUAS VIDAS – no ar em 4 de outubro
Com idades somando quase 300 anos, Hetty, Rose e Alison 
vivem em um lar para “idosos ativos” na Inglaterra. Como 
testemunhas oculares de sua própria mortalidade, elas 
compartilham perspectivas únicas ao falar sobre tudo, 
desde o terrorismo ao aquecimento global – passando 
pelo sentido da vida, morte e sexo. Este documentário 
revela como pessoas idosas experimentam a vida e os 
intensos desafios que a velhice traz.

Classificação indicativa: 10 anos
Duração: 57 minutos

FICHA TÉCNICA
Elenco principal: Hetty Bower, Rose Hacker e Alison Selford
Direção: Jocelyn Cammack 
Produção: Red Bird Productions
Distribuição: Rise and Shine
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 2009
Prêmios: Canada International Film Festival 2010: Official Selection 
// Dok Leipzig 2009: screening // International Women’s Film Festival 
2010 (Canada): screening // Bergen International Film Festival 2009: 
screening // Woodstock Film Festival 2009 – 10th anniversary: screening 
// Stranger Than Fiction Film Festival 2009: screening // Belgrade 
Women’s Film Festival 2009: screening // SILVERDOCS Documentary 
Festival: Official Selection // SXSW Festival 2009: screening // Cinema 
du Reel 2010: screening // Sheffield Documentary Festival 2009: 
screening // Bird’s Eye View Film Festival 2009: screening.

O VALOR DAS PEQUENAS COISAS – no ar em 3 de 
janeiro de 2013
Para os alunos de uma turma de pré-escola alemã, 
frequentar as aulas significa o confronto diário com 
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o sentimento de ser diferente; o cotidiano é uma luta 
solitária em busca de ajuste e realizações, cheia de 
sonhos e decepções. Esse filme retrata a dinâmica 
entre essas crianças, a interação com a professora e 
o psicólogo, e desempenho de cada um nas atividades 
propostas. O resultado é um retrato da nova geração 
de europeus, filhos de imigrantes, que formam a classe 
baixa periférica das grandes cidades.

Classificação indicativa: livre
Duração: 58 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Sophie Narr
Produção: HFF Konrad Wolf Potsdam
Distribuição: Rise and Shine
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 2008
Prêmios: Kassel Documentary Film & Video Festival 2009: Goldener 
Schlüssel (nomination) // Rencontres Henri Longlois 2009 (France) // 
International Women’s Film Festival Dortmund 2009: Camera Award 
// Bergen International Film Festival 2009 (Norway) // Astra Film 
Festival 2009 (Rumania) // Achtung Berlin Festival – New Berlin Film 
Award 2008: nomination for Award of the Ecumenical Jury // Film 
Festival Wismar (Germany) // Film / Video Days Gera (Germany): 
Subsidy Award Rheinland-Pfalz.

UM FUTURO SEM PETRÓLEO – no ar em 7 de junho
O documentário retrata uma inovadora e surpreendente 
ideia em prol da sustentabilidade do planeta. O 
presidente do Equador propõe não explorar o petróleo 
do Parque Nacional de Yasuni, preservando assim 
a floresta. Isso equivaleria a gerar uma quantia 
significativa em créditos de carbono, preservar espécies, 
comunidades e biodiversidade. Mas o presidente e sua 
equipe precisarão convencer os países desenvolvidos, 
principais agentes da poluição do planeta, a investirem 
financeiramente nessa ideia.

Classificação indicativa: livre
Duração: 60 minutos

Direção: Laetitia Moreau 
Produção: What’s Up Films for Canal + 
Distribuição: ZED
País de origem: França 
Ano de produção: 2010
Prêmios: MEDIMED: Official Selection // Environmental Film Festival 
in Washington (USA): Official Selection // Thessaloniki Documentary 
Festival (Greece): ERT3 (Greek Public Television) Broadcasting Award. 

VAN GOGH PINTADO COM PALAVRAS – no ar em 
5 de julho
Docudrama que narra com intensidade a vida e a obra 
de um dos maiores artistas mundiais: Vincent Van Gogh. 
As cenas ficcionais são transcrições precisas de cartas 
redigidas pelo próprio artista em correspondência com seu 
irmão mais novo, Theo, e com outros artistas da época. 
O que emerge é um retrato complexo de um homem 
sofisticado, civilizado e, ainda assim, atormentado.

Classificação indicativa: livre
Duração: 50 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Andrew Hutton 
Produção: British Broadcasting Corporation (BBC)
Distribuição: BBC Worldwide Américas
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 2010
Prêmio: Banff Television Festival 2011: Banff Rockie Award for Best 
Arts Program (BBC Scotland).

VENENO NOSSO DE CADA DIA – parte 1 – no ar em 
14 de fevereiro de 2013 e parte 2 – no ar em 21 de 
fevereiro de 2013
Este documentário investigativo busca responder 
questões que surgiram com as mudanças na alimentação 
da sociedade ocidental ao longo dos últimos 50 anos. 
Câncer, doenças neurológicas e autoimunes estão 
estreitamente ligados à nossa exposição a moléculas 
químicas que invadiram nossa comida e nosso meio 
ambiente. Veneno Nosso de Cada Dia revela não apenas 
os efeitos que certos produtos químicos têm sobre nós, 
mas também as políticas atreladas à indústria alimentar 
e a falta de transparência delas.
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Classificação indicativa: livre
Duração: 110 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Marie Monique Robin
Produção: ARTE France e Institut National de L’audiovisuel
Distribuição: ARTE France
País de origem: França
Ano de produção: 2011

VIGIADOS POR MÁQUINAS MARAVILHOSAS 
Série de três documentários que refletem sobre o 
quanto a humanidade enxerga o mundo através dos 
“olhos” das máquinas que o próprio homem criou. O 
primeiro episódio desta série de documentários aborda 
a questão de uma utopia criada nos anos 90, que fazia 
com que os políticos e economistas acreditassem que 
os computadores poderiam remodelar positivamente a 
democracia e o poder, além de criar uma estabilidade 
econômica global. Por trás disso, estava o pensamento 
da teórica Ayn Rand, que criou o “objetivismo”, doutrina 
que acreditava no racionalismo acima de tudo e colocava 
o egoísmo como uma virtude humana. O segundo 
episódio desta série mostra que o nosso ideal moderno 
e científico em relação à natureza é, na verdade, uma 
fantasia cibernética. As teorias nas quais nos baseamos 
têm pouco a ver com a real complexidade do meio 
ambiente e enxergam os homens e a natureza como 
meros componentes de um sistema “autorregulador”. 
Mas toda essa teoria se torna ameaçada por novas 
descobertas da ciência ecológica, que percebeu que, na 
verdade, a natureza é dinâmica e muda constantemente, 
de forma inesperada. O terceiro e último episódio desta 
série trata justamente da enorme admiração que o 
homem tem pelas máquinas. O argumento principal é 
que isso acontece porque todos os sonhos políticos de 
mudar o mundo para melhor fracassaram, de uma forma 

ou de outra. As máquinas passaram, então, a ser o ícone 
da perfeição. O documentário apresenta ainda a teoria 
de Bill Hamilton, que acredita que o homem, ele próprio, 
funciona como uma máquina, cujo único objetivo é 
passar seus códigos internos adiante.

Classificação indicativa: 10 anos

Sinopses por episódio (52 minutos):

Amor e Poder – no ar em 3 de maio
O primeiro episódio desta série de documentários aborda 
a questão de uma utopia criada nos anos 90, que fazia 
com que os políticos e economistas acreditassem que 
os computadores poderiam remodelar positivamente a 
democracia e o poder, além de criar uma estabilidade 
econômica global. Por trás disso estava o pensamento 
da teórica Ayn Rand, que criou o “objetivismo”, doutrina 
que acreditava no racionalismo acima de tudo e colocava 
o egoísmo como uma virtude humana.

O Uso e Abuso do Estado Vegetativo – no ar em 10 
de maio
O segundo episódio desta série mostra que o nosso ideal 
moderno e científico em relação à natureza é, na verdade, 
uma fantasia cibernética. As teorias nas quais nos 
baseamos têm pouco a ver com a real complexidade do 
meio ambiente e enxergam os homens e a natureza como 
meros componentes de um sistema “autorregulador”. 
Mas toda essa teoria se torna ameaçada por novas 
descobertas da ciência ecológica, que percebeu que, na 
verdade, a natureza é dinâmica e muda constantemente, 
de forma inesperada.

O Macaco Dentro da Máquina e a Máquina Dentro 
do Macaco – no ar em 17 de maio
O terceiro e último episódio desta série trata justamente 
da enorme admiração que o homem tem pelas 
máquinas. O argumento principal é que isso acontece 
porque todos os sonhos políticos de mudar o mundo 
para melhor fracassaram, de uma forma ou de outra. As 
máquinas passaram, então, a ser o ícone da perfeição. O 
documentário apresenta ainda a teoria de Bill Hamilton, 
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que acredita que o homem, ele próprio, funciona como 
uma máquina, cujo único objetivo é passar seus códigos 
internos adiante.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Adam Curtis
Produção: BBC
Distribuição: BBC
País de origem: UK
Ano de produção: 2011
Prêmio: Broadcasting Press Guild Awards 2012 – Best Documentary 
Series (nominated)

VIVA MAIS E MELHOR
Apresentado por Alice Roberts, uma médica especialista 
em anatomia, a série fala dos órgãos vitais e seus 
funcionamentos. Cada episódio tem um “órgão-tema” 
dissecado pela apresentadora com o objetivo de servir 
como um “guia de uso”. Para isso ela tira o jaleco e vai 
para a rua, e junto com alguns personagens vivencia 
experiências ou ações que demonstram aspectos do 
funcionamento do órgão ou servem como metáfora para 
ilustrar o que se quer explicar.

Classificação indicativa: 10 anos

Sinopses por episódio (60 minutos):

Rins e Pulmões – no ar em 2 de agosto
Apresentada por Alice Roberts, uma médica especialista 
em anatomia, a série fala dos órgãos vitais e seus 
funcionamentos. Este episódio fala sobre os rins e os 
pulmões.

Coração e Olhos – no ar em 9 de agosto
Apresentada por Alice Roberts, uma médica 

especialista em anatomia, a série fala dos órgãos 
vitais e seus funcionamentos. Este episódio fala 
sobre o coração e os olhos.

FICHA TÉCNICA
Apresentação: Alice Roberts 
Direção: Joanna Brame e Liz Allen
Produção: British Broadcasting Corporation (BBC)
Distribuição: BBC Worldwide Américas
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 2007

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Anaiz Falcão, Olívia Gratz e Júlia Schechtman 
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Nossa Terra, Nossa Gente pretende 
mostrar como a união de diversos 
atores da sociedade (poder público, 
iniciativa privada e organizações 
sociais) pode melhorar a qualidade 
de vida da população através 
de ações estruturantes de longo 
prazo. O programa acompanha 
algumas das ações sociais que 
a Fundação Vale implementa por 
meio de diferentes parcerias sociais 
público-privadas, com o intuito de 
impulsionar o desenvolvimento de 
uma região. O episódio exibido em 
2012, aborda o programa Brasil Vale 
Ouro, desenvolvido pela Fundação 
Vale, onde o esporte é usado como um 
veículo de transformação na vida de 
milhares de jovens no Rio de Janeiro. 
No episódio, novos atletas cariocas, 
como a promessa de ouro no atletismo 
Irene Pedro e a judoca Jady de Araújo, 
uma das sobreviventes do massacre 
da Escola de Realengo, em 2011.

TEMAS: desenvolvimento territorial; 
empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
DURAÇÃO: 26 minutos
No ar em 3 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Fundação Vale

nossa terra, nossa gente

FICHA TÉCNICA
Agradecimentos: Editora Visom Digital, Eloá Chouzal, SuperVia – Trens Urbanos, 
Miriam Minakawa
Imagens de arquivo: Agência O Globo e Folhapress
Direção-geral: Carlos Nader
Direção: Flavio Botelho
Direção de fotografia: Renata Ursaia
Produção e som direto: Kátia Nascimento
Edição: Paulo Mendel
Assistentes de edição: Tatiana Custódio e Stefano Vinciprova
Abertura, gráficos e finalização: Renato Batata
Trilha sonora original: Danilo Moraes
Edição de som e mixagem: Daniel Zimmerman 
Produtora realizadora: Já Filmes

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Produtoras assistentes: Manuella Tavares e Camila Campos
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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A dedicação e o talento de atletas 
que hoje, para muitos espectadores, 
são anônimos, mas que poderão se 
transformar em ídolos e entrar para a 
história do esporte nacional e mundial. 
São anos de trabalho árduo, dedicação, 
rotina exaustiva e muitas decepções na 
busca por uma medalha. Os riscos são 
enormes, e as provas, difíceis. Ainda 
assim, atletas de toda a América Latina 
intensificam sua preparação rumo às 
próximas Olimpíadas. Os Jogos Pan-
americanos de Guadalajara representam 
uma etapa muito importante neste 
caminho. Nossos Atletas nos aproxima 
desses esportistas que compartilham 
seus medos, preocupações, motivações 
e conquistas. Com a história de vida de 
atletas do Brasil, Argentina, Colômbia, 
Equador, México, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela, a série, mostra o talento e 
o sacrifício daqueles que dedicam uma 
vida inteira para tentar representar seu 
país no pódio olímpico.

TEMAS: diversidade cultural; esportes; 
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: somente os 
episódios Rosângela Santos (Sangue 
no Olho) e Canoa Forte
PARCEIROS:  Coprodução 
coordenada pela Televisão América 
Latina (TAL) com os canais: Canal 
Futura, TV Câmara, Canal Encuentro 
(Argentina), Señal Colombia, Equador 
TV, Canal Once (México), TV Pública de 
Paraguay, TV Ciudad (Uruguai), Vive TV 
(Venezuela).

nossos atletas

Sinopses por episódio (15 minutos):

Rosângela Santos (Sangue no Olho) – no ar em 2 de janeiro
No revezamento 4x100 rasos a última mulher, chamada de âncora, geralmente é a 
mais veloz. Rosângela Santos conquistou essa posição na equipe olímpica brasileira 
com apenas 17 anos. Segue novamente para os Jogos Pan-americanos de Guadalajara 
com a responsabilidade de fechar o revezamento brasileiro. Com apoio da família, 
começou sua carreira no atletismo aos 9 anos de idade no subúrbio do Rio de Janeiro. 
Encarou adversidades com alegria e determinação, por isso sabe a importância de 
apoiar os jovens atletas. Sonha com a medalha olímpica, mas seu maior sonho é 
colher os frutos de seu trabalho árduo. 

Atleta: Rosângela Santos 
Modalidade: Revezamento 4x100 e 100 metros rasos
Diretora: Larissa Machado
Fotógrafo: Miguel Vassy
Edição: Daniele Pimentel
Técnico de som: Felipe Tonassine e Matheus Tiengo
Assistente de câmera: Suelen Menezes
Produtor de set: Daniel Nolasco
Canal produtor: Canal Futura

Georgina e Virginia Bardach – no ar em 3 de janeiro
Quatro nadadoras se encontram no bloco, esperando o sinal de saída. Pulam na 
piscina e, no compasso de uma música acolhedora, nos mostram na água as diferentes 
técnicas de natação. Com Georgina e Virginia Bardach, entre outros esportistas, 
vamos descobrir o que é preciso para ser um nadador de alto rendimento. Elas falam 
de suas paixões e do esforço que realizam para chegar às competições mundiais e 
conquistar um lugar no pódio. Médicos e psicólogos contribuem com seus pontos de 
vista sobre os benefícios e riscos deste esporte. As nadadoras explicam os diferentes 
estilos e as regras que regem a natação.

Atletas: Georgina e Virginia Bardach 
Modalidade: Natação
Produtores: Ana Quiroga e Milagros Lay González
Diretor e fotógrafo: Germán Costantino
Som: Martín Méndez
Edição: Lucio Sepliarsky
Canal produtor: Canal Encuentro – Argentina
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Martín Sío e Verónica Tajes – no ar em 4 de janeiro
Amanhece na costa do Rio da Prata. Enquanto o 
vento acaricia a aurora, um lutador de taekwondo faz 
movimentos suaves. De repente, o adversário aparece. 
Assim inicia-se a competição. Taekwondo significa 
“caminho dos pés e das mãos”. São muitos os argentinos 
e as argentinas que dedicaram suas vidas a esta arte 
marcial desde seus primórdios no país, na década de 
70. Dentre eles, Martín Sío, que, junto com Verónica 
Tajes, Sebastián Crismanich e Vanina Sánchez Verón, 
entre outros, trabalham arduamente para chegar às 
competições e subir ao pódio. Vamos descobrir os 
segredos daqueles que praticam esta modalidade, seus 
aspectos físico e psíquico, desde o uso do protetor 
peitoral, parte essencial do dobok, o uniforme obrigatório, 
até o regulamento que rege esta prática esportiva.

Atletas: Martín Sío e Verónica Tajes
Modalidade: Taekwondo
Produtores: Ana Quiroga e Milagros Lay González
Diretor e fotógrafo: Germán Costantino
Som: Martín Méndez
Edição: Lucio Sepliarsky
Canal produtor: Canal Encuentro – Argentina

Esgrima – no ar em 5 de janeiro
Em um casarão antigo, relembrando antigos duelos, 
dois esgrimistas se debatem em um intenso assalto. 
Respeitando a tradição deste esporte, vestem roupas 
brancas, máscaras e armas. Ao lado da Equipe Argentina 
de Esgrima, vamos repassar a história e a atualidade desta 
modalidade. Conheceremos o lugar onde se realizam os 
combates, suas regras e os elementos indispensáveis. 
Os esgrimistas explicam os benefícios e os riscos, e o 
que é necessário, sob aspectos físicos e psicológicos, 
para a prática no nível profissional. Acompanharemos 
os treinos e uma jornada que os ajudará a ganhar 
rendimento. Através da ciência, também revelaremos 
alguns segredos deste interessante esporte.

Modal idade:  Esgr ima
Produtores: Ana Quiroga e Milagros Lay González 
Diretor e fotógrafo: Germán Costantino
Som: Martin Méndez
Edição: Manuela Quirós
Canal produtor: Canal Encuentro – Argentina

Javier Guédez e Ludwing Ortíz (O Judô como 
Filosofia de Vida) – no ar em 6 de janeiro 
Em Barquisimeto, Estado de Lara, na Venezuela, estes 
nativos são fortalezas. Sempre com sacrifício, da 
infância à juventude eles edificaram suas vitórias com 
base em puro talento. O judô lhes ensinou a superar 
obstáculos e a ver o concorrente como adversário, não 
como inimigo. Para demonstrar isso, ao final de cada 
treino e de cada competição, os judocas se abraçam, se 
respeitam. Javier Guédez sempre soube que as carências 
econômicas não seriam um impedimento para se tornar 
um atleta de alto rendimento e cidadão exemplar. Sua 
casa está forrada de medalhas, diplomas e troféus. 
Ludwing Ortíz descende de uma linhagem de atletas. 
Todos os seus irmãos praticam judô e se movimentam 
com rapidez e destreza assombrosas. Nunca sucumbiu 
diante da força e da técnica de um adversário. Como se 
vê, é um campeão nato. Para estes dois atletas, o judô é 
uma filosofia de vida.

Atletas: Javier Guédez y Ludwing Ortíz
Modalidade: Judô
Produtores: Maura Fereira, Israel Colina e David Granadillo
Diretor: Rubén Granadillo M. 
Canal produtor: Vive TV – Venezuela

Nabor Castillo – no ar em 9 de janeiro
Este documentário fala sobre a biografia e a trajetória 
esportiva do judoca Nabor Castillo, terceiro filho de 
Nabor Castillo Martínez e María del Carmen Pérez 
Licona, cujos outros filhos também praticam judô há 
anos. O esportista Nabor Castillo Pérez, do estado 
mexicano de Hidalgo, vem sendo selecionado para 
representar seu estado desde 2000 e convocado para 
a seleção nacional desde 2007, tendo participado de 
campeonatos nacionais e internacionais. Ocupa o 
primeiro lugar do ranking nacional juvenil desde 2007 
e na liga Primera Fuerza desde 2008. Mundialmente, 
ocupa a 21ª posição, faltando pouco para estar entre os 
16 melhores e participar dos eventos de elite.
 
Atleta: Nabor Castillo
Modalidade: Judô
Produtores: Alfredo Marrón e Alfonso Hurtado
Diretor: Odín Salazar
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Fotógrafo: Santiago Sánchez
Som: JC DelaRoche (Movilrecords)
Edição: Fernando Pérez
Canal produtor: Once TV México

Paulina Castillo – no ar em 10 de janeiro
Este documentário fala sobre a biografia e a trajetória 
esportiva de Paulina Castillo, jogadora de pelota basca. 
Casada com Pedro Aguirre, tem dois filhos: Pedrito, de 7 
anos, e Paulina, de 3 anos. É a filha mais velha de Rafael 
Castillo e María Guadalupe Rodríguez. Seus irmãos mais 
novos são Lupita e Rafael. Atualmente, é contadora pública 
formada, com louvor, pela Universidade Autônoma de San 
Luis Potosí. Em um futuro próximo, Paulina tem planos 
de, ao lado de Rocío Guillén, começar a treinar meninas 
e adolescentes reveladas nos diferentes torneios. Destra, 
joga de zagueira; sua especialidade é a pelota basca. Mas 
também pode jogar no ataque. É uma jogadora completa, 
que domina toda a quadra. Extremamente disciplinada, 
dedica-se totalmente ao jogo. Parceira maravilhosa, é a 
jogadora mais querida do meio. Além disso, é excelente 
jogando a modalidade trinquete, mas a organização do 
frontão não permite.

Atleta: Paulina Castillo Rodríguez
Modalidade: Pelota Basca
Produtores: Alfredo Marrón e Alfonso Hurtado
Diretor: Iván Lowenberg
Canal produtor: Once TV México

Gastón e Pablo – no ar em 11 de janeiro
Diante da majestosa cordilheira dos Andes, dois jogadores 
se encontram. Desencapam suas raquetes e se posicionam 
para dar início a uma partida de tênis de mesa. São eles 
Gastón Alto e Pablo Tabachnik, os representantes máximos 
desta modalidade em seu país. Pelas mãos deles, vamos 
descobrir o que é preciso para se tornar um jogador de alto 
rendimento. Médicos e psicólogos contribuem com seus 
pontos de vista, explicando-nos como funcionam o corpo e 
a mente ao praticar esta modalidade. Vamos conhecer os 
elementos que compõem a indumentária, o tipo de bola, 
a raquete e os materiais na raquete que possibilitam uma 
utilização especial durante o jogo, dentre outras coisas. 
Os jogadores explicam os diferentes tipos de golpes com 
a raquete, bem como as regras que regem o tênis de mesa.
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Atletas: Gastón Alto e Pablo Tabachnik
Modalidade: Tênis de Mesa
Produtores: Ana Quiroga e Milagros Lay González
Diretor e fotógrafo: Germán Costantino
Som: Martín Méndez
Edição: José Manuel Streger
Canal produtor: Canal Encuentro – Argentina

Mariana Pajón (A Mozart da BMX) – no ar em 12 de 
janeiro
A protagonista deste capítulo é a ciclista de bicicross 
Mariana Pajón, do departamento colombiano de 
Antióquia. Mariana pratica bicicross desde os 5 anos 
de idade, e tem, hoje, 17 títulos mundiais em todas as 
categorias do esporte, inclusive do último campeonato 
mundial, na categoria elite. O episódio começa mostrando 
a cidade de Medellín, onde Mariana nasceu, e acompanha 
sua vida doméstica cotidiana, na companhia dos pais e 
irmãos, que também são esportistas de elite. Em seguida, 
vemos a faceta feminina desta campeã que, além de ser 
uma grande atleta, é uma jovem bela e delicada que se 
transforma em fera nas pistas. É disso que falam seus 
pais, treinadores e colegas de bicicross, homens que 
competiram com ela, pois, no início, Mariana não tinha 
rivais mulheres e teve que se medir com a força e o 
machismo de homens ofendidos pela derrota para essa 
menina. No entanto, essa competição contínua com os 
homens foi o que lhe permitiu enfrentar sozinha todas 
as equipes francesa, norte-americana e neozelandesa, 
ganhando de todas. Mas não foi fácil: enquanto 
aprendemos a história e as regras do bicicross, também 
conhecemos a coragem desta jovem, que ganhou títulos 
mundiais competindo fraturada e teve que desistir de 
participar dos últimos Jogos Olímpicos por não ter a idade 
mínima, embora fosse a principal candidata ao título. 
Hoje, Mariana se recupera de uma lesão sofrida em um 
acidente durante uma competição em Londres, em que 
perdeu a consciência, fraturou duas costelas, sofreu um 
colapso pulmonar e ganhou um hematoma em um dos 
rins. Mesmo assim, ela parece não se importar e continua 
saltando e treinando para conquistar as medalhas de 
ouro dos Jogos Pan-americanos e das Olimpíadas ― 
praticamente os únicos títulos que, aos 20 anos, ainda 
não conquistou no bicicross.

Atleta: Mariana Pajón
Modalidade: Ciclismo – Bicicross
Produtor: Juan Felipe Uribe 
Diretor: Álvaro Perea
Assistente de direção: Martha Susana Urrea
Fotógrafo: Gonzalo Perea
Som: Juan Camilo Acevedo
Assistente técnico: Hector Camilo Úsuga
Edição: Andrés Julián Báez
Canal produtor: Señal Colombia

Juan Ángel Escobar – no ar em 13 de janeiro
Documentário sobre a biografia e a trajetória esportiva 
de Juan Ángel Escobar, lutador. Filho de mãe solteira, 
Juan Ángel cresceu em um bairro perigoso de 
Monterrey, Nuevo León (México), onde aprendeu a usar 
as mãos para ser respeitado. Após uma grande agressão 
sofrida em uma festa, decidiu se dedicar à luta greco-
romana. Mesmo depois do reconhecimento, teve que 
trabalhar como stripper por ter sido suspenso devido a 
uma hostilidade desnecessária que causou a perda de 
sua bolsa de estudos. Porém, nos últimos 10 anos, “El 
Vale” se firmou como força dominante da luta greco-
romana no México, somando seis medalhas de ouro 
e uma de prata na Olimpíada Nacional, assim como 
diversos campeonatos nacionais, além de ser o primeiro 
mexicano a conquistar o ouro centro-americano em mais 
de 20 anos (junto com Manuel Alejandro López Salcedo).

Atleta: Juan Ángel Escobar
Modalidade: Luta Greco-romana
Produtores: Alfredo Marrón e Alfonso Hurtado
Diretor: Odín Salazar
Fotógrafo: Santiago Sánchez
Som: JC DelaRoche (Movilrecords)
Edição: Fernando Pérez
Canal produtor: Once TV México

Elsa García – no ar em 16 de janeiro
Maiores conquistas: três medalhas de ouro e duas de 
prata nos JCC de Mayagüez 2010, medalha de bronze 
no GP de Budapeste 2009; medalhas de prata e bronze 
em Paris 2007 (Circuito da Copa do Mundo); duas 
medalhas de ouro e uma de bronze em Cottbus 2007 
(Circuito da Copa do Mundo); duas medalhas de prata 
em Gent 2007 (Circuito da Copa do Mundo); quatro 
medalhas de ouro nos JCC de Cartagena 2006; medalha 
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de bronze no American Cup 2006; duas medalhas de 
ouro e duas de prata nos JCC de San Salvador 2002. No 
ano passado, a magnífica ginasta voltou a provar que é 
a rainha na área ao superar a si mesma e ganhar cinco 
medalhas nos Jogos Centro-americanos de Mayagüez. 
Com três ouros e duas pratas, chegou a um total de 
treze condecorações na América Central. Atualmente, 
Elsa García é o expoente máximo da Ginástica no 
México e tem muitas possibilidades de conquistar 
medalhas. 

Atleta: Elsa García Rodríguez Blancas
Modalidade: Ginástica
Produtores: Alfredo Marrón e Alfonso Hurtado
Diretor: Odín Salazar
Fotógrafo: Santiago Sánchez
Som: JC DelaRoche (Movilrecords)
Edição: Rogelio Ortega
Canal produtor: Once TV México

Oscar Figueroa (Eldorado Olímpico) – no ar em 17 
de janeiro
Este documentário conta a história de Oscar Figueroa, 
um homem que, apesar de não ter nascido em berço 
de ouro, cresceu rodeado por ele e, talvez por isso, 
agora almeje ao eldorado olímpico. O capítulo começa 
mostrando Cali, cidade onde Oscar leva sua vida de 
estudante de administração de empresas e desfruta 
da solidão. Depois, nós o vemos passando por um 
período de concentração em Bogotá para os Jogos 
Pan-americanos de Guadalajara e, ali, descobrimos 
o halterofilista campeão sul-americano e campeão 
mundial juvenil. Assim, chegamos à pergunta que serve 
de mote ao episódio: como se faz um campeão olímpico 
de halterofilismo na Colômbia?

Atleta: Oscar Figueroa
Modalidade: Levantamento de Peso / Halterofilismo – Categoria 
62kg
Produtor: Juan Felipe Uribe 
Diretor: Álvaro Perea
Assistente de direção: Martha Susana Urrea
Fotógrafo: Gonzalo Perea
Som: Pablo Ignacio Triana
Assistente técnico: Johnny Obregoso
Edição: Andrés Julián Báez
Canal produtor: Señal Colombia

Germaín Chirinos (Corre por Ele e por Seus Sonhos) 
– no ar em 18 de janeiro
Germaín Chirinos nasceu em Bobures, ao sul do Estado 
de Zulia, na Venezuela. As ruas do vilarejo foram suas 
primeiras pistas de corrida, ao lado dos amigos que 
não vê mais. Ele, agora, é estudante universitário de 
Licenciatura em Educação Física, faz parte da Seleção 
Nacional de Atletismo e, a cada amanhecer, a cada tarde, 
se dirige ao estádio Panchecho Romero para praticar o 
que melhor sabe fazer: correr. É ágil e veloz e vê a vida 
como uma oportunidade para se transformar em um 
profissional de sua área. Sabe do compromisso que tem 
com a família que lhe deu a vida, com aquela que deseja 
construir e com sua pátria. Receber medalhas no pódio é 
coisa comum para ele; mas não é primordial. Para ele, o 
importante é a disciplina, o respeito às sugestões de seu 
treinador e a paz de saber que faz o que ama. Germaín 
corre por ele e por seus sonhos.

Atleta: Germaín Chirinos 
Modalidade: Corrida
Produtores: Maura Fereira, Israel Colina e David Granadillo
Diretor: Rubén Granadillo M. 
Canal produtor: Vive TV – Venezuela
 

Tania Sapoznik – no ar em 19 de janeiro
Banhada por cálidos raios de sol, uma jovem atleta inicia 
sua rotina diária de treinamentos. Aos 18 anos, Tania 
Sapoznik revela o início de seu amor pelos esportes 
e observa que sua vida está demarcada pelas três 
modalidades do Triatlo. Familiares, jornalistas esportivos 
e treinadores destacam a entrega e a disciplina de uma 
das principais referências da seleção paraguaia.

Atleta: Tania Sapoznik
Modalidade: Triatlo
Produtora e diretora: Daniela Candia 
Fotógrafo: Oscar Ayala 
Editor: Elio Benítez
Canal produtor: Canal TV Pública Paraguay

Benjamín Hockin – no ar em 20 de janeiro
Benjamín Hockin, chamado de “El Delfín” (o golfinho) 
por suas habilidades na água, narra o início de sua 
carreira na natação e conta como sua vida gira em torno 
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deste esporte aquático. Familiares, colegas, jornalistas e 
treinadores assinalam a trajetória, o esforço e, sobretudo, 
destacam a humildade deste defensor da seleção paraguaia.

Atleta: Benjamín Hockin
Modalidade: Natação
Produtora e diretora: Daniela Candia 
Fotógrafo: Oscar Ayala
Editor: Walter Cáceres
Canal produtor: Canal TV Pública Paraguay

Jhonatan Esquivel (O Remador da Baía) – no ar em 23 
de janeiro
O Montevideo Rowing é o clube de remo mais antigo do Rio 
da Prata, tendo sido instalado em meados do século XIX no 
entorno portuário da capital uruguaia. Ali treina Jhonatan, 
um jovem atleta que se prepara para competições de remo 
Single Skiff. De costas para o barulho da cidade e do porto, 
no ambiente natural da baía, ele treina para se destacar em 
uma modalidade de forte tradição no país.

Atleta: Jhonatan Esquivel 
Modalidade: Remo Single
Produtor: Inés Grah
Diretor: Javier Hayrabedián
Fotógrafo: Alvaro Mechoso
Som: Gustavo Castro
Edição: Diego Blanco 
Canal produtor: TV Ciudad – Uruguay 

Carlos Rodríguez (A Esgrima: a Arte de Tocar sem Ser 
Tocado) – no ar em 24 de janeiro 
O pai e a mãe de Carlos Rodríguez eram esgrimistas. Essa 
influência fez com que ele assumisse esta modalidade 
esportiva. Desde os 6 anos de idade, sentia-se atraído pela 
espada, primeiro com os heróis das séries de televisão e, 
depois, na vida real, no entorno familiar e das pistas de 
treinamento. É um dos melhores esgrimistas do continente 
americano. Seu treinador reconhece sua disciplina, força 
e habilidade para adivinhar os movimentos do adversário. 
Seus amigos da Seleção Nacional de Esgrima veem nele um 
exemplo. Rodríguez é um homem de família, dedicado a seus 
filhos e esposa. Acumula os dois papéis porque a esgrima é a 
vocação que corre por suas veias. É licenciado em Educação 
Física e também se dedica às novas gerações, ensinando o 
esporte branco da esgrima: a arte de tocar sem ser tocado. 
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Atleta: Carlos Rodríguez
Modalidade: Esgrima
Produtores: Maura Fereira, Israel Colina e David Granadillo
Diretor: Rubén Granadillo M. 
Canal produtor: Vive TV – Venezuela

Régulo Carmona (A Ginástica e as Argolas) – no ar 
em 25 de janeiro
A Venezuela é um canteiro de atletas de alto rendimento. 
Régulo Carmona figura como um dos ginastas mais 
completos nas argolas. Suspenso pelos braços, 
equilibra-se entre a carreira esportiva e a vida familiar 
com depurada e esmerada disciplina. Sua criatividade 
permitiu desenvolver novos níveis de complexidade na 
ginástica mundial. O treinamento não para, dia e noite. 
Na Seleção Nacional de Ginástica, desfruta de grande 
respeito, e seu nível de concentração fez dele um líder. 
Seu amigo José Luis Fuentes, brilhante ginasta e também 
campeão, divide com ele as vivências nas competições, 
bem como as lesões e suas recuperações. A cada giro 
nas argolas, Régulo Carmona aposta pela esperança de 
uma medalha, um troféu e pelo orgulho de se sentir um 
venezuelano útil que, com a ginástica, constrói a pátria.

Atleta: Régulo Carmona
Modalidade: Ginástica
Produtores: Maura Fereira, Israel Colina e David Granadillo
Diretor: Rubén Granadillo M. 
Canal produtor: Vive TV – Venezuela

Luis Fernando López (O Caminho se Faz ao 
Caminhar) – no ar em 26 de janeiro
O protagonista deste episódio da série é o marchador 
atlético Luis Fernando López, medalha de bronze nos 
Jogos Mundiais de atletismo deste ano. Fazendo jus 
à premissa comum da série, um atleta de marcha na 
Colômbia se torna campeão com sofrimento e força 
de vontade. López mora em Bogotá, onde trabalha 
como policial. E é a partir desse fato que começamos 
a vislumbrar seu perfil: em seu trabalho como policial, 
em que desfila e marcha. Em seguida, voltamos às suas 
origens, em Pasto: ele nos conta como perdeu a mãe 
ainda menino e como essa experiência o marcou. Imerso 
em treinamentos, narra como começou na marcha 
atlética levado por seu pai e seu tio. Luiz Fernando 

Rozo, seu treinador, explica as características da marcha 
atlética, mostra a obstinação que um marchador deve ter 
e a perseverança necessária para vencer. Perseverança 
que ajudou nosso atleta a seguir em frente nas muitas 
vezes em que quis parar por causa dos vários fracassos. 
Por fim, López conta como o esporte lhe rendeu a 
namorada, que também é marchadora, e aparece em 
outras entrevistas sobre seu recente bronze no Mundial 
de Atletismo – a primeira medalha da Colômbia nessa 
competição –, e, enquanto o vemos marchar até onde 
a vista alcança, em direção ao ouro olímpico, conclui 
falando dos adversários russos e mexicanos, principais 
obstáculos à sua marcha triunfal em direção ao ouro em 
Londres e Guadalajara, respectivamente.

Atleta: Luis Fernando López 
Modalidade: Atletismo – Marcha
Produtor: Juan Felipe Uribe
Diretor: Álvaro Perea
Canal produtor: Señal Colombia 

Yury Alvear (Uma Chave-mestra) – no ar em 27 de 
janeiro
A protagonista deste capítulo é a judoca bicampeã 
mundial Yury Alvear, nascida em Jamundí, no Vale 
del Cauca colombiano. O capítulo começa mostrando 
Jamundí, cidade cuja característica é o calor e a alegria. 
Yury conta como esse calor e alegria, e a música, 
principalmente, desenvolveram nela um espírito e 
habilidades físicas que a ajudaram na prática esportiva. 
Em seguida, enquanto a vemos caminhar por sua cidade, 
interagindo com os vizinhos e os familiares de sua 
casa antes da rotina de preparação física e técnica, 
Yury e seu pai (mestre de obras) nos contam como foi 
o início de Yury no esporte. Vemos como Yury precisava 
caminhar por horas para ir treinar e vender rifas para 
conseguir seus uniformes ou o dinheiro necessário para 
ir às competições nos diferentes lugares da Colômbia. 
Depois, enquanto treina, Yury e seu treinador explicam 
a filosofia e as regras do judô, que ela aplica ao esporte 
e à vida. Vamos conhecer as grandes vitórias nos 
campeonatos mundiais que lhe permitiram melhorar a 
situação da família, que, assim, conquistou uma casa 
própria. Mas também veremos seus maiores fracassos, 
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como o que aconteceu recentemente em Paris, onde foi 
desclassificada apesar de ser a grande favorita. Para 
terminar, ela nos mostra como está se preparando para 
alcançar seu sonho dourado em Guadalajara e Londres, 
onde tem certeza de que vencerá.

Atleta: Yury Alvear
Modalidade: Judô
Produtor: Juan Felipe Uribe
Diretor: Álvaro Perea
Assistente de direção: Martha Susana Urrea
Fotógrafo: Gonzalo Perea
Som: Carlos Alberto Muñoz
Assistente técnico: Marlon Arango
Edição: Andrés Julián Báez
Canal produtor: Señal Colombia 

Diogo Silva – no ar em 30 de janeiro
As muitas frentes da luta de um atleta para abrir 
caminho na vida, em direção aos seus objetivos. É 
nisso que se debruça o episódio sobre o atleta Diogo 
Silva, brasileiro, campeão de taekwondo, cantor de rap, 
filho da umbanda, vencedor dos últimos Jogos Pan-
americanos do Rio de Janeiro, vencedor dos últimos 
Jogos Mundiais Militares e já classificado para as 
Olimpíadas de Londres. Através de um mergulho em sua 
rotina de treinamentos, em sua vida familiar e em seus 
interesses religiosos, políticos e culturais, encontra-se a 
força desse guerreiro, que, em sua caminhada, precisou 
dar muitos golpes vencedores para romper as barreiras 
de circunstâncias sociais adversas.

Atleta: Diogo Silva 
Modalidade: Taekwondo
Diretores, produtores, fotógrafos e som: Cecília Araújo e 
Rodrigo Campos 
Edição: Ricardo Matias 
Canal produtor: TAL 

Canoa Forte – no ar em 26 de julho
Nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de 
Janeiro, dois jovens canoístas treinam diariamente a 
caminho dos Jogos Olímpicos de Londres, o primeiro de 
suas vidas.

Direção: Larissa Machado
Produção: Marcelo Paiva

Direção de fotografia: Bruno Tinoco
Montagem: Fernando Acquarone
Técnico de som: Diogo Fonseca
Assistente de fotografia: Levy Ramos
Produtora: Janeiro Filmes
Canal produtor: Canal Futura

Hugo Parisi – no ar em 2 de agosto 
Hugo Parisi é atleta de saltos ornamentais, e conseguiu 
conquistar uma vaga para sua terceira Olimpíada. Hugo 
fez parte da equipe treinada pelo técnico Giovani Casilo, 
em Brasília, na década de 90, que inclui ainda César 
Castro e Ricardo Moreira, atual técnico de Hugo. O 
programa acompanha o treinamento de Hugo, durante 
sua preparação para o pré-olímpico, e apresenta um 
pouco sobre este esporte difícil e pouco divulgado. 

Direção e roteiro: Guga Caldas
Imagens: Múcio Montandon e Cláudio Adriano
Assistentes: Bernardo Prieto e Roberto Bispo
Trilha sonora: Alberto Valério
Pesquisa de imagens: André Bérgamo e Lia Tavares
Produção: João Gollo e Lívia
Assistente de coordenação de produção: Dulce Queiroz
Coordenação do núcleo de documentários: Dulcídio Siqueira Neto
Coordenação de programas e documentários: Getsemane Silva
Diretor do departamento de mídias integradas: Frederico Schmidt
Diretora da SECOM: Sueli Navarro 
Canal produtor: TV Câmara

Parré – no ar em 9 de agosto
Ariosvaldo Fernandes da Silva, vulgo Parré, foi vítima da 
poliomielite durante sua infância em Campina Grande, na 
Paraíba. Mudou-se para Brasília em busca de tratamento 
e, mesmo perdendo os movimentos das pernas, cresceu 
para tornar-se medalhista Parapan-americano. O programa 
conta um pouco da história desse velocista, sua família, 
seu trabalho como fabricante de cadeiras de rodas e sua 
preparação para as Paralimpíadas de Londres. 

Direção e roteiro: Guga Caldas
Imagens: Múcio Montandon, Cláudio Adriano e Edson Cordeiro
Assistentes: Bernardo Prieto, Roberto Bispo e Alessandro Palmier
Trilha sonora: Alberto Valério
Pesquisa de imagens: André Bérgamo 
Produção: João Gollo e Lívia
Assistente de coordenação de produção: Dulce Queiroz
Coordenação do núcleo de documentários: Dulcídio Siqueira Neto
Coordenação de programas e documentários: Getsemane Silva
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Diretor do departamento de mídias integradas: Frederico Schmidt
Diretora da SECOM: Sueli Navarro 
Canal produtor: TV Câmara

Deborah Rodríguez – no ar em 16 de agosto
Os atletas de alto rendimento treinam para romper 
limites e alcançar metas que parecem impossíveis. 
Deborah Rodríguez corre na categoria mais exigente 
em pista, a de 400 metros com obstáculos, que exige 
equilíbrio entre velocidade e resistência. Com 19 anos, 
suas maiores conquistas são um bronze no mundial 
juvenil da Itália e a tão ansiada classificação para os 
Jogos Olímpicos de Londres 2012. Deborah treina desde 
os 15 anos na cidade uruguaia de Maldonado, longe da 
família e amigos, que vivem em Montevidéu. Treina para 
desafiar o tempo e alcançar outro objetivo não menos 
desafiador que sua paixão pelo atletismo: ser advogada.

Realização: Javier Hayrabedian
Produção: Melina Sícalos
Produção jornalística e entrevistas: Gabriel Peveroni
Fotografia e câmera: Álvaro Mechoso
Som direto: Rodrigo Ortiz e Fernanda Domínguez
Edição: Diego Blanco
Pós-produção e música original: Nicolás Almada
Assistente de câmera: Álvaro Fernández
Material de arquivo: Andrés Barrios
Canal Produtor: TV Ciudad – Uruguai

Paola Espinosa – parte I – no ar em 23 de agosto; e 
parte II – no ar em 30 de agosto
O documentário conta a trajetória esportiva e pessoal 
da mergulhadora de trampolim e plataforma Paola 
Espinosa, campeã centro-americana, pan-americana, 
medalhista olímpica e campeã mundial de mergulho. Ela 
é a mergulhadora com maior potencial de pernas de todo 
o mundo. 

Produtores: Alfredo Marrón Santander e Alfonso Hurtado Ruiz
Direção: Odín Salazar
Fotografia: Santiago Sánchez
Edição e pós-produção: Montok
Música: Liquits, JC DelaRoche (Movilrecords)
Canal produtor: Once TV México

José Everardo Cristóbal – parte 1 – no ar em 7 de 
setembro; e parte 2 – no ar em 14 de setembro

O documentário conta a trajetória esportiva e pessoal do 
canoísta José Everardo Cristóbal. Nascido numa ilha no 
lago Pátzcuaro, Michoacán, desde pequeno remava para ir 
e voltar do povoado. Ele domina os mil metros em canoa, 
categoria na qual foi campeão do mundo com apenas 20 
anos. Em 2006, recebeu o Prêmio Nacional de Esporte.

Produtores: Alfredo Marrón Santander e Alfonso Hurtado Ruiz
Direção: Iván Lowenberg
Fotografia: Alberto Lee
Edição e pós-produção: Montok
Música: Liquits, JC DelaRoche (Movilrecords)
Canal produtor: Once TV México

Oscar Figueroa – no ar em 21 de setembro
Oscar Figueroa conquistou a medalha de ouro nos Jogos 
Pan-americanos de Guadalajara e, por mais de 8 anos, 
é um dos três homens mais bem colocados no ranking 
mundial de levantamento de peso na categoria 62kg. 
Com o foco na pergunta: “Como se faz um campeão na 
Colômbia?”, esse episódio enfatiza o que aconteceu 
com Oscar desde Guadalajara até a viagem para os 
Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mostrando ainda 
suas origens e esse destino dourado que vem desde 
seu nascimento, em Zaragoza, cidade onde a principal 
atividade é mineração de ouro.

Produtor: Juan Felipe Uribe V
Diretor: Álvaro Perea
Assistente de direção: Martha Susana Urrea
Fotografia: Gonzalo Perea
Som: Juan Guillermo Moncaleano
Assistente Técnico: Álvaro Andrés López Aguirre
Edição: Andrés Julián Báez e Sebastián Álvarez
Canal Produtor: SeñalColombia

Catherine Ibargüen – no ar em 28 de setembro
Catherine Ibargüen foi medalhista de bronze no 
Campeonato Mundial de Atletismo em Daewoo, 
medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 
Guadalajara e por vezes ocupa o primeiro lugar no 
ranking mundial de salto triplo. Essas conquistas fazem 
dela hoje uma das promessas de medalha de ouro na 
sua especialidade. Esse episódio mostra a vida de 
Catherine, a partir de seu nascimento, em Apartado, 
município especializado na produção de bananas do 
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Caribe colombiano, até sua participação no Grand Prix 
de Medelín, em 2012, onde conquistou a melhor marca 
do ano no salto triplo.

Produtor: Juan Felipe Uribe V 
Diretor: Álvaro Perea 
Assistente de direção: Martha Susana Urrea 
Fotografia: Gonzalo Perea 
Som: Juan Guillermo Moncaleano 
Assistente técnico: Álvaro Andrés López Aguirre 
Edição: Andrés Julián Báez e Sebastián Álvarez
Canal produtor: SeñalColombia

Brian Toledo – no ar em 5 de outubro 
Neste capítulo conhecemos a história de Brian 
Toledo e as particularidades do lançamento de dardo. 
Ele narra o início de sua carreira, os motivos pelos 
quais escolheu esta modalidade e a sensação de ser 
recordista mundial e campeão olímpico. Além disso, 
conhecemos explicações e detalhes deste esporte, 
bem como o trabalho realizado pela equipe de Toledo 
em busca da melhora da prática.

Produtor: Giovana Pino, Ana Quiroga, Milagros Lay González e 
Laura Couto
Diretor: Germán Costantino 
Fotografia: Germán Costantino e Federico Frugoni 
Som: Martín Méndez 
Edição: Manuela Quirós
Canal produtor: Canal Encuentro

Mariano Reutemann – no ar em 13 de outubro 
Conhecemos os detalhes do windsurfe e de sua 
classe olímpica RS-X, através da experiência de 
Mariano Reutemann e de sua equipe. O argentino, 
que competiu nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, 
relembra o início da carreira, os detalhes de cada 
elemento da categoria e o desafio de permanecer 
na elite do esporte, e, além disso, de contar seus 
sonhos e objetivos de superação atlética.

Produtores: Giovana Pino, Ana Quiroga, Milagros Lay González e 
Laura Couto
Diretor: Germán Costantino 
Fotografia: Germán Costantino e Federico Frugoni 
Som: Martín Méndez 
Canal produtor: Canal Encuentro

Verónica Cepede – no ar em 19 de outubro
Aos 20 anos, a tenista paraguaia Verónica Cepede 
Royg foi convocada para os Jogos Olímpicos de 
Londres 2012, através de um convite especial chamado 
“Wild Card”. Ela relata esta experiência, narrando os 
pormenores de um frutífero 2011, no qual sua carreira 
deslanchou e alcançou vários êxitos.

Produtor: Stephanie Bragayrac 
Diretor: Jorge Samson 
Fotografia: Oscar J. Ayala, René Santacruz e Milciades Ortíz 
Assistente de som: Jorge N. Sanchéz  
Edição: Walter Cáceres e Derlis González
Canal produtor: TV Pública Paraguay

Valter Pérez – no ar em 26 de outubro
Neste episódio, conhecemos os segredos do 
ciclismo através do campeão olímpico argentino 
Valter Pérez. O atleta narra o significado de ser o 
primeiro argentino a conseguir uma medalha de ouro 
na modalidade, em Beijing 2008, e como isso mudou 
sua carreira. Londres foi sua quinta participação 
em Olimpíadas. Além disso, o episódio mostra os 
sacrifícios pelos quais atletas de alto rendimento 
passam, as diferentes provas de ciclismo em 
olimpíadas e os distintos tipos de bicicleta utilizada 
em competições. 

Produtor: Giovana Pino, Ana Quiroga, Milagros Lay González e 
Laura Couto
Diretor: Germán Costantino 
Fotografia: Germán Costantino e Federico Frugoni 
Som: Martín Méndez 
Edição: Lucio Sepliarsky
Canal produtor: Canal Encuentro

Jennifer Dahlgren e Germán Lauro – no ar em 2 de 
novembro
Neste capítulo, conhecemos os segredos do atletismo 
através da história de Jennifer Dahlgren e Germán 
Lauro. Estes argentinos, que representaram o país 
nos Jogos Olímpicos de 2012, contam em detalhes 
como começaram no esporte, como escolheram 
suas modalidades e a preparação que fazem para se 
manterem no mais alto nível de competitividade.
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Produtor: Giovana Pino, Ana Quiroga, Milagros Lay González e Laura Couto
Diretor: Germán Costantino 
Fotografia: Germán Costantino e Federico Frugoni 
Som: Martín Méndez 
Edição: Manuela Quirós
Canal produtor: Canal Encuentro

Distribuição: TAL – Televisão América Latina

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

Jornal do Comércio - RS 26/07/2012
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TEMA: metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos e 
público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Maria Cecilia 
Souto Vidigal

APRESENTADOR: Leo Madeira é 
apresentador. Começou sua carreira na 
MTV, onde foi escolhido através de um 
concurso. Nesta emissora, apresentou 
os programas Pulso MTV, Câmbio, 
Mochilão MTV, Top Top, entre outros. 
No Futura, já apresentou o programa 
Nota 10 – ENEM e o ENEM – Ao vivo.

nota 10 – Primeira inFânCia

Um bebê é um pequeno ser que chora muito, e passa a maior parte do tempo dormindo 
e mamando, imerso num mundo distante de lembranças intrauterinas, à espera do dia 
do verdadeiro despertar. Talvez esse fosse o senso comum sobre bebês e crianças 
pequenas quando nossos avós estavam ainda no berço. A série Nota 10 – Primeira 
Infância, apresentada por Leo Madeira, termina de vez com essa ultrapassada 
concepção, abordando em cinco episódios o dinamismo do desenvolvimento infantil 
de 0 a 3 anos, em sintonia com as pesquisas mais renomadas da área de primeira 
infância e as múltiplas facetas que compõem essa etapa do crescimento. Afinal, o 
que é uma criança pequena e como desvendar seus mistérios? Como relacionar as 
diferentes influências ambientais que um bebê sofre desde a saída do útero com 
sua complexa estrutura cerebral, ainda em construção? A série também vai mostrar 
a beleza de “tornar-se humano”, algo que só pode ocorrer através do cuidado e do 
vínculo afetivo que se estabelece com os pais; a importância de brincar para ser 
inteligente – e gente – e o papel principal que família e cuidadores representam 
nessa história.
Com a mediação de Leo Madeira, que, com disposição de um explorador, se 
mantém sempre curioso e surpreso, a série Nota 10 – Primeira Infância apresenta 
o depoimento de profissionais especialistas em infância e desenvolvimento, que 
o conduzem na jornada de adaptação da criança a um mundo repleto de relações, 
linguagens, desafios motores, cognitivos e emocionais. E, para mostrar como anda – 
ou engatinha – quem vive na pele tudo isso, os programas contam com a participação 
de bebês, crianças, mães e pais de estados tão distintos quanto Ceará, Rio Grande 
do Sul e São Paulo. Leo visita e mostra como o trabalho de importantes entidades do 
País voltadas para a primeira infância estão qualificando o atendimento de crianças 
pequenas e seus pais, muito além das meras medidas de peso e altura, como o PIM 
– Programa Primeira Infância Melhor, do Rio Grande do Sul, e o Ifan, no Ceará, com 
circuitos de brincadeiras e programas de prevenção à negligência.
a série Nota 10 – Primeira Infância apoia família e cuidadores com informações e dicas 
valiosas na tarefa de educar uma criança, coisa que, ao contrário do que pensavam 
nossos avós, não se nasce sabendo, mas é plenamente realizável e recompensador.
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Sinopses por episódio (26 minutos):

Desenvolvimento – no ar em 26 de junho
É consenso entre pesquisadores e profissionais da 
infância que tudo o que acontece nos primeiros anos da 
vida da criança terá um impacto duradouro na sua saúde 
física e emocional, no seu comportamento, motricidade 
e capacidade de aprendizagem. Conhecer os principais 
marcos do desenvolvimento, assim como o período em 
que acontecem, permite aos pais atuar de forma mais 
eficaz e detectar algum problema que surgir. Cuidar não 
é suficiente, é preciso estimular com afeto!
Para compreender os desafios do desenvolvimento 
na primeira infância e apresentar recursos gratuitos 
disponíveis para auxiliar os pais, Leo Madeira acompanha 
um casal na consulta do pré-natal, o aniversário de 1 ano 
de um bebê, a visita de auxiliares do desenvolvimento 
infantil em casas nos municípios de Aracoiaba, no Ceará, 
e Vacaria, no Rio Grande do Sul. Também conhecemos 
a opinião de especialistas como Dr. Saul Cypel e o 
Dr. José Martins, entre outros, e o projeto Derdic, da 
PUCSP, que trabalha com uma equipe multidisciplinar 
no acompanhamento de crianças pequenas que exijam 
algum tipo de intervenção terapêutica.

Criança – no ar em 3 de julho
Quando nos tornamos adultos e temos que assumir 
a posição de pais e educadores, parece muito difícil 
entender o que as crianças sentem. Quem já não ouviu: 
“no meu tempo, não era assim!”? A sociedade se 
transforma e o conceito de criança também muda. Afinal: 
mudou o mundo, mudamos nós, ou mudaram as crianças? 

É importante saber que as crianças percebem e absorvem 
as tensões de um ambiente problemático, assim como 
se sentem bem em rotinas mais ou menos previsíveis. 
As expressões de agressividade, tão desafiadoras para 
os pais, fazem parte do seu desenvolvimento e instinto 
de sobrevivência. Conhecendo como são as crianças, 
fica mais fácil educá-las!
Leo Madeira apresenta o projeto “Criança e Consumo”, 
do Instituto Alana, as mudanças que as creches 
municipais de Itupeva, em São Paulo, estão incorporando 
para se adequarem às novas descobertas sobre a 
primeira infância, e um grupo de 4.500 mães que troca 
dicas e inquietações sobre seus filhos no Facebook. E 
para colocar a criança em perspectiva, conversa com 
a historiadora Mary Del Priore, as psicólogas Rosely 
Sayão e Lia Cypel, entre outros especialistas. É preciso 
buscar novos caminhos para orientar as crianças nesse 
tempo de transformações aceleradas, porque, mais do 
que de acusações e reclamações, elas precisam é de 
nossa intervenção educativa.

Vínculo – no ar em 10 de julho
O desenvolvimento e a saúde emocional do bebê 
dependem das relações que são estabelecidas com 
ele desde o nascimento, e primeiramente pela mãe. 
A percepção das emoções e necessidades dos bebês 
e crianças pequenas é fundamental para que se 
estabeleça um vínculo saudável, além de facilitar 
muito a convivência em família. Também o aleitamento 
materno, além dos já tão divulgados benefícios físicos, 
é um elemento fundamental de reforço do vínculo e de 
proteção da saúde emocional dos bebês. Mãe e filho se 
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separam ao nascimento, mas uma ligação baseada em 
amor e segurança precisa ser construída!
Leo Madeira explora as múltiplas facetas do vínculo, 
visitando a família de um bebê recém-nascido em uma 
Casa de Parto Natural em São Paulo, e ajuda uma família 
com três filhos pequenos no momento crítico de saída de 
casa e chegada na creche em Itupeva, interior de São 
Paulo. Na periferia de Fortaleza, apresenta as atividades 
do projeto “Prevenção à Negligência”, do Ifan, em uma 
das comunidades mais violentas da cidade. 
Com as explicações de especialistas como a psicanalista 
infantil Patrícia Cardoso de Mello, os pediatras Dr. 
Leonardo Posternak e Dr. José Martins, e a psicóloga Lia 
Cypel, nos aproximamos de uma questão fundamental 
que precisa ser mais bem conhecida.

Brincar – no ar em 17 de julho
Brincar é atividade primordial da infância, fundamental 
para o desenvolvimento e a apreensão do mundo. As 
crianças em diferentes idades escolhem brincadeiras 
diferentes e se relacionam com as demais de forma 
diferente. Sabendo disso, um adulto presente pode 
estimular e ajudar a experimentar coisas novas. Muita 
coisa acontece quando as crianças estão brincando, 
não é só diversão: elas estão ocupadas pesquisando, 
experimentando e se expressando!
Leo Madeira visita uma creche da favela Monte Azul, em 
São Paulo, de pedagogia Waldorf, onde as atividades 
são voltadas para cada etapa do desenvolvimento e as 
crianças utilizam objetos simples que facilitam o faz de 
conta. O programa Primeira Infância Melhor, em Vacaria, 
no Rio Grande do Sul, visita famílias e ensina a fazer 

brinquedos com material reciclável. O diretor do Instituto 
Alana, em São Paulo, alerta sobre os riscos do excesso 
de exposição de crianças à TV e a vulnerabilidade das 
crianças ao consumismo. O Ifan, no Ceará, desenvolve 
projetos de criação de espaços lúdicos em regiões 
rurais pobres, cientes da importância de brincar para o 
desenvolvimento integral na primeira infância.
 
Família – no ar em 24 de julho
Quando nasce uma criança, nasce também um novo 
núcleo familiar, uma rede de delicadas e importantíssimas 
relações que vai acolher, nutrir, estimular e acompanhar 
o desenvolvimento dessa nova vida. A criança precisa 
se sentir amada, respeitada e priorizada pela mãe e 
pelo pai. A família é o primeiro mundo da criança e o 
primeiro padrão que ela vai interiorizar, já que aprende 
imitando o que os adultos ao seu redor fazem. A família 
que formamos também nos forma!
Leo Madeira mergulha no universo familiar em um almoço 
de domingo com avós, pais e netos de idades variadas. 
Explora o “Guia da Família”, produzido e distribuído pelo 
programa Primeira Infância Melhor, no Rio Grande do 
Sul, com informações preciosas para os pais sobre as 
atividades que podem ajudar no desenvolvimento das 
crianças. Também acompanha o trabalho da Dra. Vera 
Lucia Borghi, que visita as gestantes em casa e estimula 
a participação dos pais na gestação. O Dr. José Martins, 
autor de diversos livros sobre família, afirma que ser pai 
e mãe é dar tempo para os filhos, e Rosely Sayão, entre 
outros especialistas, analisa as novas composições 
familiares e a importância da família para a formação da 
identidade individual. 
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entrevista: Como aJudar os PeQuenos a darem  
os Primeiros Passos
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Entender uma criança pode ser um mistério, mas 
o ingrediente principal para ajudar o seu filho a se 
desenvolver nos primeiros anos de vida é o afeto. De 
acordo com o Dr. Saul Cypel (médico especialista em 
Neurodesenvolvimento Infantil e consultor da Fundação 
Maria Cecilia Souto Vidigal), é através do amor dos 
pais que a criança assimila valores e aprende a ganhar 
confiança para descobrir o novo mundo que lhe é 
apresentado.

Atualmente na grade de programação do Canal Futura, a 
série “Nota 10 – Primeira Infância” permite aos adultos 
compreender melhor esse universo, apresentando cada 
fase pela qual a criança passa e sugerindo ferramentas 
para estimular os pequenos a se desenvolverem 
adequadamente, alcançando suas potencialidades, mas 
sem traumas.

Em entrevista, o Dr. Saul Cypel, consultor do Canal neste 
projeto, dá dicas para pais e educadores ficarem atentos 
ao desenvolvimento de crianças de zero a quatro anos.

Para você, qual a melhor forma de estimular uma 
criança e desenvolver suas aptidões?
Existem várias formas de promover o desenvolvimento 
das crianças, mas, regra geral, a interação com outras 
pessoas – pais principalmente – que possam lhe incentivar, 
ensinar, e também ajudá-las a lidar com os sentimentos 
diante de desafios, como desejos, frustrações, etc… 
Provavelmente esta será a melhor opção.

O que os pais devem saber antes de escolher 
uma creche para seus filhos? Quais os pontos 
fundamentais a serem avaliados em uma creche?
Devem proceder com os cuidados como fazem diante 
de outras escolhas importantes, que realizam em suas 

vidas. Será fundamental conhecer o local, as instalações 
e materiais que utilizam (de acordo com a idade da 
criança), observar o funcionamento de um dia normal 
de trabalho e verificar a adequação dos profissionais, 
procurar saber suas qualificações, condições de 
segurança do ambiente, dos brinquedos e utensílios 
que utilizam. Além destes requisitos, empatizar com a 
proposta e com as pessoas que desenvolvem o trabalho, 
sentir segurança de que seus filhos serão bem cuidados 
será fundamental para a escolha definitiva.

Como os cuidadores podem auxiliar os pais na 
tarefa de oferecer ferramentas para as crianças 
se desenvolverem amplamente?
Os cuidadores necessariamente serão pessoas com 
formação e experiência de lidar com crianças nesta faixa 
etária. Certamente poderão contribuir esclarecendo 
os pais sobre como se dá o desenvolvimento infantil 
e orientá-los no sentido de favorecer este processo. 
Não só estarão preocupados com a estimulação e 
aprendizados, como também poderão auxiliar os pais 
a lidar com os comportamentos da criança, como por 
exemplo, as crises de birra, dificuldades durante a 
alimentação e outros contextos. Criar uma intimidade 
com os familiares permitirá ajudá-los a expor seus 
problemas e facilitar sua interação com os filhos.

Quais são as principais fases da criança na 
primeira infância? Existe um tempo certo para 
cada uma delas? 
Poderíamos enumerar um conjunto de fases importantes 
na primeira infância: amamentação, desmame, 
progressos motores e de linguagem, controles das 
necessidades básicas, início das relações com outras 
crianças, introdução à alfabetização, entre outros. Existem 
sim períodos determinados para o desenvolvimento 
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motor: a criança senta sem apoio entre os 6 e 10 meses 
e anda entre 12 e 18 meses, por exemplo; porém isto não 
é rígido e existem variações toleráveis ainda dentro da 
normalidade. Com relação à fala, as primeiras palavras 
já surgem por volta dos 12 meses e as expressões vão 
se enriquecendo nos meses seguintes, sendo que aos 4 
anos espera-se que a criança esteja falando de modo 
gramatical. Entretanto, se esta aquisição for lenta será 
necessário e importante um esclarecimento precoce. 
Já o desmame costuma ocorrer por volta do sexto mês 
de vida, mas pode prolongar-se por um tempo maior. A 
família tem o papel preponderante neste processo de 
desenvolvimento. Será por meio da interação que irá 
ocorrer entre pais e filhos, que acontecerá a moldagem 
do desenvolvimento global da criança. Ao lado disso 
também haverá a participação da escola, contribuindo 
para a socialização e aprendizados formais da criança.

Como é a relação da criança com os sentimentos? 
Eles são inatos ou se desenvolvem com estímulos, 
ao longo dos anos?
Existem sentimentos que podem ser considerados 
inatos e outros que irão se desenvolver de acordo com 
as vivências da criança. Como um ser dependente, a 
ansiedade se manifesta precocemente no bebê ao sentir 
fome e a necessidade de receber o alimento que lhe 
será oferecido por outra pessoa; esta ansiedade irá se 
apaziguando e passará a desenvolver uma tranquilidade à 
medida que forem se sucedendo as mamadas que estará 
solicitando. E assim por diante:  lidar com frustração, 
tolerar, ter paciência, controlar a agressividade, 
manifestar prazer e alegria. Sentimentos e aquisições 
que irão surgir decorrentes das suas interações com o 
ambiente (pais, irmãos, outras crianças, etc).

Na sua opinião, o que está faltando na formação 
das crianças hoje?
As crianças atualmente têm recebido um razoável e 
pertinente cuidado. Penso que, de fato, estaria faltando 
uma melhor informação dos pais sobre a importância da 
sua função no desenvolvimento de seus filhos. Mostrar 
aos pais que eles são os grandes promotores deste 
processo, que os filhos aprendem com eles, que os 
imitam, que os observam atentamente, e que funcionam 
balizados por suas atitudes será fundamental. Será 
importante criar canais de disseminação destas 
informações, seja por profissionais que lidam com as 
famílias, pela mídia, e outros veículos para que os pais 
possam se conscientizar desta importância e favorecer o 
melhor desenvolvimento de seus filhos.

Qual o melhor caminho para educar as crianças 
hoje? Quais os riscos da permissividade?
Existem vários caminhos, mas todos implicarão na 
proximidade dos pais com seus filhos, no estabelecimento 
desta relação com intimidade e confiança, com regras e 
combinações bem estabelecidas, com respeito e sem 
atitudes agressivas de qualquer espécie. A família possui 
uma hierarquia intrínseca, sendo que cabe aos pais o 
papel de administrá-la; os filhos terão o seu espaço, 
direitos e deveres, dentro de limites sensatos e possíveis. 
A permissividade exagerada cria indivíduos que terão um 
inserção social futura inadequada, inconveniente e difícil, 
sem regras, sem limites, funcionando como se tudo lhes 
pertencesse, ou pudessem fazer com que o mundo seguisse 
o roteiro que desejam. Tornam-se extremante insatisfeitos 
e incapazes de lidar com as adversidades naturais da vida. 
E daí pra a frente, muitos problemas decorrentes desta sua 
má estruturação emocional.
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A Cidade Alegre é um lugar fascinante, 
repleto de energia e vida. Lá, o gato 
Jamelão e sua turma vivem várias 
aventuras, sempre encarando tudo 
com bom humor e boas canções!

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

o mundo enCantado de riChard sCarrY 

Sinopses por episódio (30 minutos – 3 desenhos):

O Pão Falante / O Detetive do Norte da África / Os Três Pescadores – no ar em 
2 de julho
O Sargento Murphy se deixa levar pela imaginação. / Cuscuz sai em perseguição a 
Pepe O Gângster. / João Gato leva as crianças para pescar.

O Melhor de Todos os Presentes / O Porco Patrick Aprende a Falar / O 
Rabugento Javali – no ar em 3 de julho
O relógio cuco especial da mãe de Jamelão quebra. / Apesar dos antepassados 
tagarelas, Patrick O’Swine não consegue pronunciar uma só palavra. / A turma vai 
esquiar no lago. 

Bombeiros Ocupados / Manuel do México / A Maior Pescaria do Mundo – no 
ar em 4 de julho 
Jamelão e Lowly se tornam bombeiros por um dia. / Manuel vai ao mercado comprar 
uma nova panela para sua mãe. / Rudolph Von Fluggel leva Lowly e Jamelão para 
passear em seu balão de ar quente.

O Dia Diferente do Sr. Guaxinim / O Gondoleiro Veneziano / A Melhor Babá do 
Mundo – no ar em 5 de julho
Sr. Guaxinim deixa o Sr. da Lua tomando conta do restaurante. / Mario quer remar em 
uma gôndola. / Hilda cuida dos Porquinhos Quer e Não Quer.

O Melhor Erro do Mundo / O Melhor Detetive do Mundo / Saindo para Acampar 
– no ar em 6 de julho
Jamelão esquece a lista de compras de sua mãe. / O chefe de polícia manda Sneef e 
Sniff irem a Nice com urgência. / Jamelão e Lowly acampam no quintal.
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Os Carros Novos do Sr. da Lua / Ernesto e Heidi 
nos Alpes / O Dia Ruim do Cachorro Billy – no ar 
em 9 de julho
O Sr. da Lua sai voando por engano em uma 
escavadeira. / Ernesto quer participar da patrulha 
de resgate. / Um novo menino na escola deixa todo 
mundo com medo.

A Tempestade de Neve / O Professor Dig e Sua 
Múmia Egípcia / A Caça ao Tesouro – no ar em 10 
de julho
A monitora do parquinho tem medo de sua própria 
força. / O Professor Dig descobre uma múmia egípcia. / 
Jamelão e Lowly procuram um tesouro enterrado.

Estão Faltando Bananas / Boa Sorte em Roma / O 
Acidente – no ar em 11 de julho
Gorila Bananas se oferece para cuidar das bananas de 
Cabra Turnip. / Maria e Frederico querem ir à Fontana di 
Trevi. / Um engavetamento no sinal de trânsito acaba 
provocando um acidente.

Uma Viagem à Lua / Pip Pip Vai a Londres / Bananas 
Flutuantes – no ar em 12 de julho
A turma vai à lua por acidente. / Pip Pip pretende 
trabalhar para a Rainha. / Bananas tenta conseguir 
emprego em um navio de carga de bananas.

Torta de Chapéu / O Encanador Holandês / O 
Romântico Chá da Tarde de Hilda – no ar em 13 
de julho 
O chapéu tirolês de Lowly desaparece. / Hans se 
candidata a um emprego de zelador no Moinho do Vento 
Seco. / Hilda banca a casamenteira.

Uma Grande Cirurgia / Pepina, a Fotógrafa Africana 
/ Piquenique de Verão – no ar em 16 de julho
Lowly acompanha Jamelão em sua cirurgia de retirada 
de amígdalas. / Pepina e Pickles estão apavorados com 
sua nova missão. / As crianças e a professora Doce de 
Mel fazem um piquenique de verão.

O Dia de Folga do Sargento Murphy / Schmudge, 
o Limpador de Chaminés Alemão / A Aventura do 
Vagão-Leito – no ar em 17 de julho 
As emergências estragam o piquenique em família do 
Sargento Murphy. / Parece que Schmudge deixou a 
sorte em casa. / Hilda fica com as crianças nas férias da 
Família dos Gatos.

A Regata da Cidade Encantada / Schtoompah, o 
Austríaco Engraçado / O Grande Prêmio de Caixas 
de Sabão da Cidade Encantada – no ar em 18 de julho
Todos constroem barcos para a regata. / Schtoompah 
quer tocar música na orquestra. / Todos se preparam 
para a corrida de carrinhos de rolimã. 

A Grande História / Cuscuz em Gibraltar / O Baile 
dos Bombeiros – no ar em 19 de julho Jamelão e Lowly 
perdem grandes histórias na cidade. / Pepe e os Ratos 
Sujos fogem da prisão. / Sr. da Lua se oferece para 
ajudar o corpo de bombeiros.

A Excursão pelo Campo / O Grande Roubo da Torta 
/ A Garagem Limpa – no ar em 20 de julho
Broto está decepcionado porque não pode ir à excursão 
dos escoteiros com o Sargento Murphy. / As tortas 
de Madame Cão foram roubadas. / Jamelão e Lowly 
ajudam João Gato a limpar a garagem.
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Capitão Willy e os Piratas / Talharins Voadores / O 
Acampamento – no ar em 23 de julho
Jamelão aprende a história de Cidade Encantada. / Pepina e 
Pickles tiram fotos de um famoso fabricante de macarrão. / 
O Sr. Conserta-Tudo leva os escoteiros para acampar. 

Jovens Vikings / Sneef Salva a Rainha / Hilda, a 
Diretora – no ar em 24 de julho
Jamelão, Lowly e Sally constroem uma jangada para 
João Gato. / Sneef e Sniff procuram joias reais roubadas. 
/ Hilda está inspirada para dirigir sua própria peça.

Voando Sozinha / O Mistério do Barco a Vapor / Os 
Melhores Garçons do Mundo – no ar em 25 de julho 
Rudolph Von Fluggel leva Jamelão e Lowly para voar em 
seu avião. / O Sr. Porco organiza uma festa à fantasia. 
/ O prefeito da Cidade Encantada janta com Henriqueta 
Ouriço, prefeita de Workville.

A Grande Mudança / Sneef na Rússia / O Sr. da Lua 
Vai Trabalhar – no ar em 26 de julho
A mãe de Billy lhe conta que eles estão de mudança. / 
Sneef e Sniff vigiam um quadro na Rússia. / Sr. da Lua 
resolve arrumar um emprego para ajudar outras pessoas.

O Bolo da Ambulância / O Mistério do Supermercado 
/ Gorila Banana em Apuros – no ar em 27 de julho 
A Cidade Encantada se prepara para a venda beneficente 
do hospital. / Os detetives tentam descobrir quem está 
roubando o supermercado. / Bananas se atrasa para o 
trabalho.

A Adjunta do Sargento Murphy / Cuscuz no Saara / 
Amiga Nova na Parada – no ar em 30 de julho 
O Sargento Murphy obtém “ajuda” de um substituto 
novato. / Pepe e os Ratos Sujos planejam um roubo 
de joias. / Jamelão e Lowly entregam biscoitos aos 
novos vizinhos.

A Maior Tempestade do Mundo / Pepina nas 
Montanhas Rochosas / O Primeiro Dia de Aula de 
Sally – no ar em 31 de julho
Uma enorme tempestade provoca a saída em massa 
da Cidade Encantada. / Pepina e Pickles perseguem um 
carro de suprimentos descontrolado. / Sally não quer ir 
ao primeiro dia de aula no jardim de infância.

Sem Tempo para Bananas / Sneef na Índia / A 
Primeira Viagem de Sally – no ar em 1º de agosto
Bananas se apaixona por uma atriz / Lady Onça, a 
malvada ladra de joias, ataca novamente / Sally viaja 
para visitar sua prima Lily.

Grande Hotel / Cuscuz no Nilo / Viagem de Esqui de 
Família Gato – no ar em 2 de agosto
João Gato dá um mau jeito no pescoço. / Pepe e os 
Ratos Sujos roubam a Imperatriz de Fazooly. / João Gato 
leva a família para um passeio de esqui.

Lowly Quebra a Perna / Pepina em Machu Picchu / 
Penélope, a Periquita – no ar em 3 de agosto
Ao subir numa árvore, Lowly cai e quebra a perna. / 
Pepina e Pickles chegam em Machu Picchu. / Jamelão e 
Lowly cuidam de Penélope, a periquita de Hilda.

Mamãe Jornaleira / Pepina no Rio / A Rifa das 
Rosquinhas – no ar em 6 de agosto
Jamelão consegue um emprego de entregador de jornais. 
/ Pepina e Pickles vão ao carnaval do Rio de Janeiro. / 
Humperdink, o padeiro, sorteia cem rosquinhas.

Os Cavaleiros da Cidade Encantada / Os Porcos da 
Caverna / O Homem-Balde na Cidade Encantada – 
no ar em 7 de agosto
As crianças brincam de cavaleiros da Távola Redonda. 
/ Bump e Thump facilitam a vida para os Porcos da 
Caverna. / O Sr. da Lua tenta melhorar a recepção da TV.
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Cachorro Billy Precisa de Óculos / A Estreia de 
Cordélia / Lowly Artista de Circo – no ar em 8 de agosto
Cachorro Billy descobre que precisa de óculos. / A 
gerente de palco Cordélia sonha em ser atriz. / Um 
diretor de circo faz uma oferta tentadora a Lowly.

O Grande Desafio / O Sanduíche de Oliver / 
Porquinho Não Quer – no ar em 9 de agosto
Cachorro Billy tenta provar que não tem medo de 
fantasmas. / O jovem Oliver fica extremamente 
apaixonado. / Porquinho Quer se transforma em outro 
Porquinho Não Quer.

A Melhor Festa de Aniversário / O Primeiro Livro de 
Marta / Trancados – no ar em 10 de agosto
Kenny e Lynnie fazem festa de aniversário no mesmo 
dia. / A pequena Marta quer muito ler livros. / O Sr. da 
Lua fica trancado do lado de fora de casa.

O Ótimo Trabalho do Papai / O Descobrimento da 
América / Os Amigos do Sr. Javali – no ar em 13 de 
agosto
Jamelão está preocupado com um projeto da escola. / Dona 
Felipa viaja clandestina no navio do Almirante Quitombo. / 
A mãe do Sr. Javali quer conhecer seus amigos.

Denis no Acampamento / O Presente do Porco 
Pobre / O Pequenino Conserta-Tudo – no ar em 14 
de agosto
Jamelão e Lowly convencem Denis a participar dos eventos 
do acampamento. / Porco Origami realiza um desejo. / O Sr. 
e a Sra. Conserta-Tudo precisam de mais espaço.

O Baile na Escola / A Primeira Olimpíada / Hilda 
para Presidente – no ar em 15 de agosto
Hilda planeja um baile escolar. / Os amigos comemoram 
seus aniversários com atividades esportivas. / Cachorro 
Billy e Hilda disputam a eleição da escola.

O Irmão do Sr. da Lua / Porcos Vikings / O Casamento 
Perfeito – no ar em 16 de agosto
O irmão do Sr. da Lua procura por ele. / O Porco pigson 
tenta entusiasmar a equipe. / Professora Doce de Mel e 
Bruno anunciam o casamento.

Um Duro Teste / A Primeira Pirâmide / O Grande 
Encontro – no ar em 17 de agosto
Sr. Durão é o professor substituto da turma. / Imhotep 
não tem tempo para brincar com o filho. / Cachorro 
Scotty convida a Professora Cão para um encontro. 

O Inventor do Ano / Macarrão Polo / O Lobo 
Solitário – no ar em 20 de agosto
Jamelão está inspirado para inventar coisas. / Macarrão 
Polo acompanha o irmão à China. / Jamelão e Lowly 
visitam um zelador mal-humorado do farol.

A Corrida de Charadas / O Primeiro Balão / A Pedra 
Espacial do Cachorro Billy – no ar em 21 de agosto
Jamelão, Lowly e Billy tentam ganhar uma corrida. 
/ Etienne e Joseph constroem um balão a ar quente. 
/ Billy pede emprestado um meteorito para fazer uma 
apresentação.

O Melhor Parque de Diversões / A Primeira Ponta / 
Diga “X” Por Favor – no ar em 22 de agosto
Sr. Ovelheiro planeja fechar o parque de diversões. 
/ Bump e Thump procuram frutas. / A nova foto da 
turma dá à Professora Doce de Mel uma ideia para 
um projeto.

Alguém Viu o Meu Livro? / O Valente Porco P. J. / Os 
Novos Sapatos de Vanderbuilt – no ar em 23 de agosto
Jamelão e Lowly devem recuperar o livro preferido 
de Sally. / Porco P. J. sonha que é um cavaleiro. / O 
sobrinho do Sr. Javali não consegue formar o time 
de futebol.

O Cavalheiro Perfeito / O Grande Pintor / O Melhor 
Dia para Denis – no ar em 24 de agosto
Bananas se oferece para mostrar o lugar à Rita, amiga 
de Hilda. / Micheantelope recebe um convite para pintar 
a Capela Sistina. / Denis termina o dia como herói.

Uma Viagem no Passado / Lar Doce Lar / O Amigo 
Especial do P. S. Porco – no ar em 27 de agosto
O Sr. Conserta-Tudo inventa uma máquina do tempo. 
/ Bump e Thump ajudam seu amigo atrapalhado. / P. 
S. Porco está triste porque nunca recebeu uma carta.
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A Máquina Magnética do Sr. Conserta-Tudo / Sneef 
e Sniff na Ópera / O Sr. Javali Não se Importa – no 
ar em 28 de agosto
A máquina magnética do Sr. Conserta-Tudo causa 
confusão na Cidade Encantada. / Sneef e Sniff 
desvendam mais um mistério durante uma ópera na 
Itália. / Os planos de Jamelão, Lowly e João Gato fazem 
este último aterrissar na propriedade do Sr. Javali.

A Visita de Peter / Os Primeiros Esquis / Medo de 
Palco – no ar em 29 de agosto
Sally tem um amigo imaginário. / O pequeno Bernardo 
tenta salvar seu irmão. / Denis está nervoso por causa 
do concurso de discurso em público.

O Fim do Arco-Íris / Um Sinal para Peng / A Festa 
de Aniversário do Sr. da Lua – no ar em 30 de agosto
Sally e seus amigos procuram um pote de ouro. / Pau Loo 
inventa fogos de artifício. / Jamelão e Lowly contam a 
todos sobre a festa de aniversário do Sr. da Lua.

Bananas, o Mágico / A Primeira Carruagem sem 
Cavalos / A Princesa Hilda – no ar em 31 de agosto
Bananas luta para se tornar um mágico. / Está faltando 
um detalhe na carruagem a vapor da família Cugnot. / 
Hilda fica famosa de repente.

Horário de Verão / O Jogo Esperto do Castor / O 
Lava-Rápido – no ar em 3 de setembro
Todos estão atrasados por causa do Sr. Tick Tock, que 
não alterou o relógio da Cidade Encantada. / Soldado 
Castor inventa o hóquei acidentalmente. / A Cidade 
Encantada tem o primeiro lava-jato automático.

Os Entregadores / A Incrível Foto de Stanley / 
Perdido no Pântano – no ar em 4 de setembro
Jamelão e Lowly aprendem a trabalhar em equipe. / 
Stanley tenta tirar uma foto de um voo histórico. / João 
Gato é resgatado do pântano.

O Supersubmarino do Sr. Conserta-Tudo / A Árvore 
Mágica de Cahuchu /O Restaurante do Sr. Feijão – 
no ar em 5 de setembro
Jamelão e Lowly têm uma aventura no lançamento do 

submarino do Sr. Conserta-Tudo. / O Pequeno Cahuchu 
descobre a borracha. / O novo restaurante do Sr. Feijão 
só serve feijão!

A Lição de Natal de Abel e Babel / O Sonho de 
Natal de Sally / O Melhor Presente de Natal – no ar 
em 6 de setembro
Abel e Babel aprendem a importância de ser gentil com 
os outros. / Sally sonha que ajuda duendes no Polo 
Norte. / A família dos Gatos espera um bebê.

A Melhor Viagem de Carro / O Prato Comestível de 
Ernesto / O Primo Rick – no ar em 7 de setembro
A viagem da família de João Gato toma um rumo 
inesperado. / Ernesto inventa a casquinha de sorvete. 
/ O primo de Jamelão, Rick, se muda para a Cidade 
Encantada.

Encha o Tanque Scotty / As Quedas do Niágara / 
O Ajudante do Sargento Murphy – no ar em 10 de 
setembro
O caminhão do Cachorro Scotty enguiça. / Pepina e 
Pickles querem saber por que as Cataratas do Niágara 
secaram. / Sargento Murphy e seu ajudante ficam 
presos em uma caverna. 

Quem Tem Medo do Grande Eclipse? / Segura 
o Fôlego / Cabeças de Abóbora – no ar em 11 de 
setembro
A chegada do eclipse deixa a Cidade Encantada em 
pânico. / Toula e o pai inventam um dispositivo para 
respirar embaixo d’água. / A turma participa de um 
concurso de abóboras.

O Carro Toupeira / O Jogo Real do Denis / Isso Sim 
que É Progresso – no ar em 12 de setembro
A invenção do Sr. Conserta-Tudo leva ao primeiro 
metrô da Cidade Encantada / Os monges Denis e Pierre 
inventam o tênis. / Sr. Javali observa a demolição de 
seu castelo.

O Supersticioso Bananas / Pepe o Bom / O Cinema 
Drive-In – no ar em 13 de setembro
Bananas crê que está amaldiçoado com má sorte. / 
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Cuscuz encontra um modo de capturar a gangue de 
Pepe. / Sr. da Lua não entende a confusão sobre um 
drive-in.

Rei e Rainha por um Dia / O Expresso Piggy / A 
Prática Faz a Perfeição – no ar em 14 de setembro
Jamelão e Hilda são escolhidos para desfilar em um 
carro alegórico. / O Expresso Piggy precisa entregar um 
correio na próxima cidade. / Jamelão e seus amigos 
ensaiam uma música.

Os Vencedores / As Mentiras de Manuel / Não 
Vamos ao Médico – no ar em 17 de setembro
Todos querem o primeiro prêmio na grande corrida. 
/ Manuel e Pedro descobrem uma ruína antiga. / 
Os Porquinhos Quer e Não Quer têm medo de ir ao 
médico.

Nunca se É Baixo Demais / Albert, o Capitão Belga 
/ Dia de Chuva – no ar em 18 de setembro
Lowly e Bananas treinam crianças no basquete. / 
Alberto e a esposa criam uma fantasia de gigante. / 
Jamelão, Lowly e Sally enfrentam o tédio de um dia 
de chuva.

A Longa Visita / O Sorriso Misterioso / Concurso de 
Jardinagem – no ar em 19 de setembro
Sr. Javali fica com a família dos Gatos. / Leopardo da 
Vinci pinta um retrato instigante. / Os habitantes da 
Cidade Encantada tentam fazê-la florescer.

Casamenteiras / A Invenção da Escrita / Problemas 
Dentários – no ar em 20 de setembro
Jamelão, Lowly, Hilda e Sally bancam os casamenteiros. 
/ Um arquiteto tem problemas para lembrar detalhes. / 
Hilda não tem certeza se vai ao dentista.

Tem Bruxa na Cidade / O Primeiro Halloween / 
Aprendendo a Contar – no ar em 21 de setembro
Jamelão, Lowly, Billy e Hilda acham que a vizinha é 
uma bruxa. / Um casal inventa o Dia das Bruxas. / 
Jamelão e Lowly descobrem um modo divertido de 
lembrar os números.

O Sr. Javali Vai se Mudar / Os Números / Quem 
Soletra Melhor – no ar em 24 de setembro
O Sr. Javali vai para o campo em busca de paz. / Um 
jovem escriba descobre um novo jeito de contar. / Billy é 
escolhido para participar do soletrando.

Os Pássaros do Jamelão / O Primeiro Dia dos 
Namorados / Denis, o Mais Corajoso – no ar em 25 
de setembro
Jamelão tenta ensinar filhotes de passarinho a voar. 
/ Um secretário romano tenta impressionar a filha do 
imperador. / Denis tem medo de ficar longe de casa.

Conte Conosco / O Primeiro Ovo de Páscoa / O Dia 
dos Namorados – no ar em 26 de setembro
A bicicleta de Billy é atropelada. / Uma família agradece 
ao rei fazendo um ovo muito especial. / Hilda se empolga 
com o cartão de namorados de Lowly.

O Mistério do Círculo das Pedras / O Grande Roubo 
de Natal / A Festa Assustadora – no ar em 27 de 
setembro
A turma inteira do Sr. Durão desaparece. / Sneef e 
Sniff tentam descobrir quem está roubando Nova 
Iorque. / O primo Rick planeja uma festa de máscara 
fantasmagórica.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Greg Bailey, Marcos da Silva e Pascal Morelli
Produção: CINAR, France Animation S.A., Paramount 
Pictures, Beta Film, British Broadcasting Corporation 
(BBC), Showtime Networks, Family Channel, The, Canal 
J, France 3 (FR 3) e Téléfilm Canada
Distribuição: Cookie Jar Entertainment por intermédio 
de Media Mundi

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman
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Menino faceiro cruza a ponte de 
ferro, atravessa os trilhos e chega 
até a casa. Casa humilde, casa do 
interior, menino trabalhador. Logo 
dorme, pois já é noite, logo acorda, 
pois é madrugada, é pé na estrada, 
é batucada. Apito acorda moleque, 
palhaço espanta a boiada, bandeira 
abre caminho, a Bíblia é entoada. 
O documentário traz histórias de 
Folias de Reis a partir de entrevistas 
com foliões e, através de elementos 
ficcionais, narra a história de um 
menino do interior apaixonado pelas 
folias.

TEMAS: identidade cultural; 
protagonismo infantil; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: crianças e público em 
geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 15 de abril
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

o Palhaço menino

FICHA TÉCNICA 
Diretor e autor: Leonardo Alves Ferreira
Distribuição: Leonardo Alves Ferreira

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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O programa O Reino Cantado de 
Luiz Gonzaga, produzido pela Globo 
Nordeste, em parceria com a produtora 
Luni, homenageia o legado do Rei 
do Baião, no ano do centenário do 
seu nascimento. Depoimentos de 
artistas, músicos, fãs e estudantes de 
música deixam clara a importância do 
pernambucano de Exu para a música 
brasileira.

TEMAS: identidade cultural; 
música; personalidades; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

o reino Cantado de luiz gonzaga

Sinopses por episódio (22 minutos):

A Invenção do Baião – no ar em 10 de dezembro
Tipicamente brasileiro, o baião tem certidão de nascimento e tudo. Ritmo criado por 
Luiz Gonzaga no fim dos anos 40, tornou-se febre no País inteiro durante os 10 anos 
seguintes.

Valentia – no ar em 11 de dezembro 
A música de Luiz Gonzaga surgiu do Sertão profundo, uma terra de homens corajosos 
que não têm medo de enfrentar as asperezas da vida. Este episódio retrata a valentia 
dos homens e mulheres sertanejos. 

Namoro – no ar em 12 de dezembro
Este episódio mostra depoimentos sobre o amor sertanejo, o carinho contido e o 
segredo bem guardado do passado. Yolanda Dantas, viúva de Zé Dantas, fala sobre o 
relacionamento dos casais mais experientes.

Mulheres de Lua – no ar em 13 de dezembro
A música de Luiz Gonzaga cantou o Nordeste de todas as formas, falou do homem 
nordestino, de sua força para o trabalho e suas lutas, mas também falou da mulher 
nordestina. Figuras femininas que marcaram a história do Nordeste estão na obra de 
Gonzaga. A mulher está presente nas letras do Rei do Baião em obras como “Samarica 
parteira”, que conta as aventuras para buscar a parteira.

Fé Popular – no ar em 17 de dezembro
O nordestino tem uma fé religiosa que se exprime de muitas formas. A música de Luiz 
Gonzaga documentou romarias, novenas, procissões, promessas... Uma trajetória de 
fé e orações direcionada para ícones como o Padre Cícero e Frei Damião. 
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Estradas e Migrantes – no ar em 18 de dezembro
Seca e migração foram base para muitas das canções 
de Gonzaga. Histórias de pessoas que deixam o 
Sertão em busca de melhores oportunidades, longe 
da estiagem, continuam se repetindo. “Qualquer 
nordestino fica pelo Sul, mas tem vontade de voltar”, 
diz Dominguinhos. A primeira canção composta 
por Gonzaga e Humberto Teixeira – “No meu pé de 
serra” – já abordava a saudade imensa e infinita que o 
nordestino tem do seu chão.

Forró – no ar em 19 de dezembro
Este episódio fala sobre o forró, tipo de música nascido 
no Nordeste, cuja instrumentação básica tem sanfona, 
zabumba e triângulo. Forró também significa a festa 
onde o povo curte esse tipo de música. É ainda a dança, 
que acompanha a música, e a casa noturna onde as 
pessoas se reúnem para tocar e dançar.

A Sanfona do Povo – no ar em 20 de dezembro
Luiz Gonzaga inventou o baião e mudou para sempre o 
jeito de tocar sanfona em qualquer que seja o gênero 
musical. Sanfoneiros como Camarão, Beto Hortis, 
Terezinha do Acordeão e Amazan contam como Luiz 
Gonzaga influenciou na maneira de tocar a sanfona. 

Paisagens do Sertão – no ar em 24 de dezembro
Riachos, feiras, fazendas e situações onde a natureza 
interfere na vida de quem vive no Sertão serviram de 
base para muitas das músicas do Rei do Baião.

São João – no ar em 25 de dezembro
São João é a festa nordestina por excelência. Canções 
de Luiz Gonzaga abordaram muitos dos temas das festas 
juninas e, consequentemente, são trilha sonora anual 
dos forrós. Superstições, pratos típicos, folguedos, 
danças e músicas não podem ficar de fora das festas.

Vida de Gado – no ar em 26 de dezembro
Agricultor atingido pela estiagem dá lição de vida que 
é ensinada, ano a ano, aos sertanejos pela natureza. Luiz 
Gonzaga transpôs essas lições para muitas de suas canções.

Vida Urbana – no ar em 27 de dezembro
O baião de Luiz Gonzaga é a música sertaneja nascida 
na cidade. É uma música de choque cultural do migrante, 
que encontra um mundo que não conhecia, saindo da 
casa de taipa para a vida urbana de carros e prédios.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Eliane Macedo
Produção: Globo Nordeste e Luni Produções
Distribuição: TV Globo Nordeste

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Olívia Gratz
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“Essa câmera vai funcionar como um 
olho e o ouvido de todos que estão 
atrás dessa câmera, ela vai ser uma 
criança que vai estar escutando 
a fala dos meus avós.” Assim o 
jovem cacique Vherá Poty apresenta 
as imagens dos “bichinhos” e as 
narrativas mitopoéticas dos velhos 
em torno dos modos de criar, fazer e 
viver a cultura guarani, expressos na 
confecção de colares, no trançado das 
cestarias e na produção de esculturas 
em madeira dos seres da mata: onças, 
pássaros e outros “parentes”.

TEMA: cultura indígena
PÚBLICO-ALVO:  público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 27 minutos
No ar em 22 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Vencedor do prêmio Pierre 
Verger de Melhor filme etnográfico 
– Reunião Brasileira de Antropologia 
– São Paulo – 5 de julho de 2012; 
Vencedor do prêmio de melhor 
filme etnográfico no I Festival Théo 
Brandão de Fotografias e Filmes 
Etnográficos – Maceió – Alagoas – 
15 de abril de 2011. 

os seres da mata e suas vidas Como Pessoas

FICHA TÉCNICA 
Direção: Rafael Devos
Produção: Ocuspocus Imagens / Núcleo de Políticas Públicas para os Povos Indígenas 
– Secretaria de Direitos Humanos – Prefeitura de Porto Alegre.
Distribuição: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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PRODUÇãO DE CONTEÚDO PARA JORNALISMO 
NACIONAL
Jornal Futura: 288 matérias jornalísticas

PRODUÇãO DE CONTEÚDO COM A MOBILIZAÇãO 
COMUNITáRIA
Geração Futura Universidades Parceiras: 
oficina com 37 alunos

PRODUÇãO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE 
PROGRAMAÇãO

PROGRAMAS

PELO CAMPUS
Desenvolvido com algumas Universidades Parceiras, 
em 2012 foram desenvolvidos 8 episódios que divulgam 
pesquisas, eventos e diversas ações nas Universidades.

AMAZÔNIA RURAL
40 episódios de 30 minutos
Parceria desenvolvida entre a área de Relacionamento 
com Universidades e a Amazon Sat. 

MUNDO DA LEITURA
28 episódios de 30 minutos
Parceria com a UPFTV, da Universidade de Passo Fundo - RS

ADRENALINA
11 episódios de 30 minutos
Parceria com a TV Unisinos – RS

NOVAS PARCERIAS
UVV – Universidade de Vila Velha (Vila Velha – ES)
Parceria de retransmissão: canal aberto para Grande 
Vitória (ES)
FUNDARTE – Fundação de Artes e Cultura de Montenegro 
(Montenegro – RS)
Parceira de retransmissão: canal aberto para Montenegro (RS) 

ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO EM REDE
Objetivo: integrar as equipes das emissoras parceiras que 
produzem diariamente matérias jornalísticas para a grade 
nacional

CONTEÚDO E NOVAS MÍDIAS - CONVERSAS COM  
A AUDIÊNCIA
Objetivo: convidar alunos de diversas áreas das 
Universidades Parceiras para debaterem sobre a 
programação do Canal Futura.
Universidades envolvidas: UNISINOS (São Leopoldo), UCS 
(Caxias do Sul), Mackenzie (São Paulo), UESC (Ilhéus), TV 
Serra Azul (Porangatu) e UNAMA (Belém).

relatÓrio de açÕes Com universidades ParCeiras 2012
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O programa Pelo Campus é mais 
uma ação de coprodução audiovisual 
com as universidades parceiras do 
Canal Futura. Realizada, editada e 
apresentada pelas equipes das TVs 
Universitárias, o programa mostra o 
mundo das universidades brasileiras 
e seus centros de conhecimento, 
falando sobre resultados de pesquisas 
acadêmicas, além do dia a dia dos 
alunos que transitam por diversas 
instituições de ensino. 

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Univali, PUCMG, Uesc, 
Unipar e Umesp 

Pelo CamPus

Sinopses por episódio (15 minutos):

Programa 13 – no ar em 30 de outubro
Neste episódio, apresentado pela Universidade do Vale do Itajaí, vamos ver a 
importância de se ter o domínio da língua portuguesa para o sucesso no mercado 
de trabalho. Na matéria da Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, 
especialistas como o professor Pasquale Cipro Neto dão dicas para podermos nos 
expressar melhor. 
Na segunda parte do programa, uma reportagem sobre a 1ª Jornada Paralímpica da 
PUC Minas, um evento que mostrou a profissionais e estudantes de educação física 
como devem ser planejadas as aulas para pessoas com necessidades especiais.
E, para finalizar, a Univali fala sobre o projeto de construção de barcos movidos a 
energia solar, mostrando que a universidade está atenta na busca pelo desenvolvimento 
sustentável. 
 
Programa 14 – no ar em 6 de novembro
Este episódio do Pelo Campus é apresentado pela Univali e fala sobre o Programa 
de Serviço Voluntário da Universidade: uma aula de cidadania em que estudantes de 
diferentes áreas dedicam parte do seu tempo para atuar na comunidade.
Logo em seguida, uma matéria sobre a Feira de Estágio da PUC Minas, que reuniu 
grandes empresas e estudantes que buscavam uma oportunidade para entrar no 
mercado de trabalho.
E na terceira reportagem, a Metodista de São Bernardo do Campo fala sobre Design 
para a Terceira Idade, mostrando a importância de se criar móveis e ambientes 
adaptados para essa população que vem crescendo bastante no Brasil. 
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Programa 15 – no ar em 13 de novembro
Apresentado pela Universidade Paranaense, este episódio 
começa com uma reportagem sobre a Miniorganização 
das Nações Unidas, um evento anual da PUC de Minas 
que reúne estudantes do ensino médio de vários lugares 
do Brasil para simular uma reunião geral da ONU. É uma 
oportunidade para esses jovens potencializarem seus 
estudos e o aprendizado de sala de aula.
Na segunda parte do programa, vamos saber sobre uma 
pesquisa do curso de Nutrição da Univali, que mostra a 
importância de se ter uma alimentação saudável aliada 
à qualidade de vida: uma dobradinha que ajuda até na 
prevenção do câncer.
E, por fim, vamos conhecer o Projeto Atletas de Ponta 
da Universidade Metodista de São Paulo, que tem como 
objetivo o esporte de alto rendimento, muito comentado 
nessa época de Olimpíadas e Copa do Mundo de futebol 
no Brasil. 
 
Programa 16 – no ar em 20 de novembro
Esta edição do Pelo Campus é apresentada pela 
Universidade Paranaense. E, para começar, uma 
reportagem sobre um livro lançado pelos professores 
da Univali que tentam descomplicar o ensino da língua 
portuguesa para estrangeiros.
Na segunda parte do programa, uma matéria da PUC 
Minas sobre o projeto de entretenimento cultural da 
universidade, que leva música popular e erudita para a 
comunidade acadêmica.
E, ainda falando sobre música, vamos conhecer a rádio 
universitária da Unipar, que conta com a participação de 
professores e alunos numa mistura que reúne diferentes 
estilos como o blues e o sertanejo. 

Programa 17 – no ar em 27 de novembro
A primeira matéria deste Pelo Campus, apresentado na 
Universidade Estadual de Santa Cruz, tem como tema a 
sustentabilidade. A Universidade de Passo Fundo mostra 
como é possível construir estradas utilizando resíduos.
Na segunda parte do programa, vamos conhecer um 
trote criativo e muito bem-humorado criado por uma 
professora do curso de Educação Física da PUC Minas 
para receber os calouros.
E, por fim, uma reportagem que mostra como os alunos 
do curso de Direito da Univali estão ajudando as 
mulheres vítimas de agressões masculinas a superar o 
trauma e recomeçar a vida.

Programa 18 – no ar em 4 de dezembro
Este episódio é apresentado na Universidade Estadual 
de Santa Cruz, e as reportagens falam de projetos da 
PUC Minas e da Univali.
A primeira matéria mostra como alunos e professores 
da área da saúde da PUC Minas estão ajudando 
no tratamento de pacientes com lábio leporino. 
Em seguida, vamos conhecer o programa do curso 
de fonoaudiologia da Univali, que colabora na 
reabilitação de pessoas com problemas auditivos. 
E, para encerrar, uma matéria que nos mostra como 
funciona um centro de climatologia da PUC Minas e a 
importância das informações que saem de lá.

Programa 19 – no ar em 11 de dezembro
Neste episódio, apresentado pela Universidade 
Metodista de São Paulo, vamos conhecer os laboratórios, 
os projetos e a história do curso de Ciências Biológicas 
da PUC Minas, que completa, agora em 2012, 40 anos.
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Em seguida, uma reportagem sobre o curso de Tecnologia 
em Fotografia da Univali, que capacita em pouco tempo os 
estudantes para atuarem nesse mercado em crescimento.
Finalizando, uma matéria sobre os alunos voluntários da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, que trabalham no 
Cedoc, um centro de preservação da história da região de 
Ilhéus e cidades vizinhas. 
 
Programa 20 – no ar em 18 de novembro
Esta edição do Pelo Campus é apresentada na Universidade 
Metodista de São Paulo. Na primeira reportagem, vamos 
conhecer a Universidade Aberta da 3ª Idade, um projeto de 
extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz que está 
promovendo a saúde física e mental de seus alunos, todos 
com mais de 50 anos.
Na segunda parte do programa, uma matéria sobre o PUC 
VET. Em 2012, o tradicional evento do curso de medicina 
veterinária da PUC de Betim aconteceu na Superagro, uma 
das mais importantes feiras de agropecuária da região.
E, para finalizar, a Univali mostra que aprender a andar, 
sentar e ter boa postura são garantias de qualidade de vida. 
A universidade fala sobre a Escola da Coluna, um projeto 
do curso de fisioterapia que vem tratando e diagnosticando 
gratuitamente diversos moradores das comunidades próximas.

FICHA TÉCNICA 
Coordenação de programa e direção: André Glasner 

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Beatriz Tompson e Isabela 
Figueiredo
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: André Libonati
Produtoras assistentes: Marília Cruz e Fabianna Amorim
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 2 de janeiro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo

TEMAS: música; personalidades; 
protagonismo infantil; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 45 minutos
No ar em 24 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

PeQuenas emPresas & grandes negÓCios

PeQueno Cidadão

Tudo começou em 2008, quando quatro pais 
amigos e músicos (Antonio Pinto, Arnaldo 
Antunes, Edgard Scandurra e Taciana Barros) 
resolveram gravar com seus filhos. Depois de 
muita diversão e trabalho no estúdio, em junho 
de 2009, foi lançado o CD Pequeno Cidadão.  
Foram dois anos e meio de estrada, com muita 
alegria e muito aprendizado, passando por várias 
cidades do Brasil. Agora, as crianças estão bem 
mais íntimas com o palco, e os pais ainda mais 
mergulhados nesse universo. O CD Pequeno 
Cidadão 2 nasce com maior participação 
das crianças, que cresceram e aprenderam, 
começando a compor mais com os pais e 
amigos, nos momentos das viagens e hotéis, e 
literalmente “soltaram a voz”. 
Os temas são o universo infantil, alegrias, 
dúvidas, desafios, tristezas, diversão. 

FICHA TÉCNICA 
Direção: Fábio Mendonça
Produção: Duo2
Distribuição: Vicerò Agenciamento 
Artístico Ltda

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações 
Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila 
Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Olívia Gratz e Júlia 
Schechtman

O programa orienta empresários de pequenos e médios empreendimentos e apresenta 
oportunidades de negócios, novos mercados, tendências, franchising e sugestões para 
gestão de empresas. Em 2012, foram exibidos 51 programas.
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Por que Pobreza? é um projeto 
global e crossmidia que se utiliza de 
documentários para levantar o debate 
acerca da pobreza. O projeto conta 
com oito documentários de premiados 
diretores e trinta curtas de novos e 
emergentes talentos. Os filmes são 
comoventes, sutis e mostram histórias 
instigantes, ao mesmo tempo em 
que abordam questões relevantes e 
levantam difíceis perguntas. 
Em uma ação global, onde o Futura 
é o canal brasileiro representante, 
o lançamento mundial ocorreu em 
novembro de 2012, em mais de 70 
emissoras. Os curtas têm estreia 
prevista para 2013.
 
TEMAS: diversidade cultural; direitos 
humanos; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 2012
LICENCIAMENTO: não liberado

Por Que PoBreza? (WhY pOvertY?)

Sinopses por episódio (52 minutos):

A História da Pobreza – no ar em 25 de novembro 
Como sabemos o que é pobreza? A pobreza sempre fez parte de nossas vidas, mas 
nossas atitudes em relação a ela mudaram. No filme de Ben Lewis sobre o período 
Neolítico, narrado por Shaun Parkes e animado pela empresa holandesa Submarine, 
assistimos a diferentes momentos da miséria no mundo. Você vai dormir, sonha que 
ficou pobre ao longo do tempo e, quando acorda: qual é sua visão da pobreza? Claro 
que ainda existem pessoas muito pobres, mas a pobreza atual está mais relacionada 
à desigualdade.

Classificação indicativa: 12 anos
Direção: Ben Lewis 
Produção: Femke Wolting – Submarine Pictures

Bem-vindo ao Mundo – no ar em 26 de novembro
O que é pior, nascer ou morrer pobre? 150 milhões de bebês nascem a cada ano. As 
circunstâncias de seu nascimento determinam como e por quanto tempo eles vão 
viver. O direito de permanecer vivo é um dos mais básicos, mas, em várias partes do 
mundo, ele não é respeitado. Brian Hill viaja pelo mundo em busca dos enigmas que 
cercam os mistérios do nascimento.

Classificação indicativa: 14 anos
Direção: Brian Hill 
Produção: Rachel Tierney – Century Films

Mãe Solar – no ar em 28 de novembro
A capacidade das mulheres para melhorar as condições de vida é maior do que a dos 
homens? Por duas décadas Bunker Roy vem desenvolvendo uma ideia revolucionária. 
Ele ajuda mulheres de meia-idade, analfabetas, principalmente avós, de comunidades 
carentes, a se tornarem engenheiras de energia solar. Jehane Noujaim e Mona Eldaief 
acompanham uma incrível mulher beduína, mãe de quatro filhos, que luta contra a 
ignorância e a hostilidade do marido para levar energia elétrica e luz para sua casa.

Classificação indicativa: livre
Direção: Mona Eldaif e Jehane Noujaim 
Produção: Mette Heide – Plus Pictures

Educação, Educação – no ar em 29 de novembro
Junte-se ao grupo das formigas. A educação vai ajudá-lo a sair da pobreza? A 
China inventou o exame. Na China, a educação é vista como uma forma de sair da 
pobreza. Mas o sistema chinês marginaliza justamente aqueles que mais precisam 
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de educação – os filhos de camponeses pobres. Muitos 
deles, ludibriados, ingressam em faculdades particulares 
de baixo padrão e recebem diplomas sem valor. Eles 
formam o “Grupo das formigas” – dois milhões de 
graduados e desempregados a cada ano. O destino 
dessa geração de jovens é agora reconhecido como um 
dos maiores problemas sociais da China, e o filme de 
Weijun nos dá uma visão singular dessa problemática 
sob a ótica chinesa.

Classificação indicativa: livre
Direção: Weijun Chen
Produção: Don Edkins – Steps International

África Roubada – no ar em 6 de dezembro
Abrangendo muitos meses e países, este filme segue 
uma investigação que expõe a escala de corrupção 
em toda a África. Enquanto provas são colhidas, 
entendemos que o leste em crescimento e o já 
estabelecido oeste são os verdadeiros favorecidos da 
corrupção. O filme seguirá a trilha do dinheiro para 
mostrar quem se beneficia da pilhagem dos recursos 
africanos. A investigação também mira as iniciativas 
que visam redefinir índices de corrupção aceitos, que 
atualmente colocam a culpa diretamente na fonte da 
corrupção e não no beneficiário. Em vez disso, África 
Roubada vai olhar para as tentativas de produzir um 
novo índice – o Índice de Integridade Financeira –, que 
listará os países cujos governos são as corporações 
que mais se beneficiam com a corrupção. África 
Roubada aborda os temas da corrupção e lida com 
formas de erradicação da extrema pobreza e da fome.

Classificação indicativa: livre
Direção: Christoffer Guldbrandsen 
Produção: Henrik Veileborg – Guldbrandsen Film

A Corrida pela Terra – no ar em 13 de dezembro
O mundo é autossuficiente? Por décadas, as invenções 
destinavam-se ao aumento da produção de grãos. 
Porém, nos últimos anos, as invenções científicas estão 
sendo permeadas por uma corrida por terra. A China e 
a Arábia Saudita, nações ricas, famintas por terra, são 
exemplos de países que lutam para comprar terras de 
países pobres. Esses esforços, porém, não são bem-
vistos pelos camponeses, que os consideram outra 
manifestação do imperialismo. O filme de Hugo Berkeley 
e Osvalde Lewat acompanha um grupo de investidores 
e empreendedores, na tentativa de transformar grande 
parte do deserto de Mali em agronegócio. À primeira 
vista, Mali pode parecer remoto e atrasado, mas é 
aqui que o futuro se faz presente. Em cinquenta anos, 
enquanto a população mundial migra para as cidades 
e, talvez, não haja mais camponeses, muitos em Mali 
estão determinados a evitar que isso aconteça.
 
Classificação indicativa: livre
Direção: Hugo Berkeley e Osvalde Lewat
Produção: Eli Cane – Normal Life Pictures

Me Dá um Dinheiro Aí! – no ar em 20 de dezembro
A caridade pode salvar o mundo? E o dinheiro, pode?
A década de 90 marca o início do envolvimento 
das celebridades em ativismos sociais. O filme de 
Bosse Lindquist acompanha as atividades de duas 
personalidades famosas, Bob Geldof e Bono. Desde Live 
Aid até Make Poverty History a imagem desses artistas 
está vinculada à ideia de ajudar os pobres. Mas esses 
esforços surtem efeito? A caridade realmente ajuda?

Classificação indicativa: 10 anos
Direção: Bosse Lindquist
Produção: David Herdies – Momento Film
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Park Avenue: Dinheiro, Poder e o Sonho Americano 
– no ar em 27 de dezembro
Por que o pobre se resigna ao rico? O número 640 da 
Park Avenue é o endereço dos apartamentos mais 
luxuosos de Manhattan – residência de gerações da 
nata de Wall Street, dos barões das falcatruas e dos 
controladores de fundos de investimentos. O interior dos 
apartamentos desse prédio é simplesmente palaciano. 
Dois quilômetros ao norte, no entanto, está a outra Park 
Avenue, ao sul do Bronx, onde as perspectivas de vida 
não são tão boas para aqueles que estão presos na base 
da pirâmide norte-americana. Alex Gibney examina a 
desigualdade nos Estados Unidos sob o prisma desses 
dois locais próximos e antagônicos. Em duas décadas, a 
desigualdade aumentou consideravelmente nos Estados 
Unidos, e muitos sentem que o antigo ideal de que a 
América do Norte é o país das oportunidades está 
morrendo. Mas como isso aconteceu? Quem são os 
novos ricos e os novos pobres?

Classificação indicativa: 10 anos

Direção: Alex Gibney
Produção: Blair Foster – Jigsaw Productions

FICHA TÉCNICA 
Distribuição: DR Medier International Sales em nome 
de Steps International

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman
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Por Que PoBreza? voCê Já se Perguntou isso?
Futura eXiBe doCumentários Que insPiram a 
resPosta
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Por que pobreza? Essa pergunta, nada simples, é feita 
tantas vezes através do tempo, por cabeças diferentes. 
Filósofos, economistas, teólogos, políticos, médicos… 
E você, já se perguntou isso? Ligamos a TV para nos 
distrair e, de repente, vemos uma notícia ruim sobre a 
mortalidade infantil; abrimos o jornal e lemos sobre o 
déficit educacional; saímos de casa para o trabalho ou 
escola e cruzamos com alguém que não tem o que comer; 
retornamos depois de um dia cansativo e esbarramos 
com quem não têm onde morar. Por quê?

Banco Mundial: extrema pobreza cai, mas ainda 
afeta 22% da população mundial

Vivemos no século XXI, vemos o avanço tecnológico ir 
cada vez mais longe e mais rápido, compartilhamos de 
um mundo globalizado e desenvolvemos técnicas de 
produção em massa. Mesmo assim, aproximadamente 
22% da população mundial vive na extrema pobreza 
(com menos de US$ 1,25 por dia). Por ano, no mundo, 
quatro a cada 100 crianças morrem antes do primeiro 
ano de vida, e 10 milhões não conseguem atingir os 
cinco anos de idade.

Para tentar responder a essa pergunta, a organização 
sem fins lucrativos Steps International lança o projeto 
transmídia Why Poverty?, que pretende movimentar 
globalmente as pessoas em torno da questão, afinal, 
pensar sobre o assunto é o primeiro passo na luta contra 
a pobreza.

Ao todo, oito longas-metragens e 30 curtas 
documentários traçam um panorama sobre a questão 
mais antiga da humanidade, que remonta a prática 
do caçador-coletor na Pré-história, como apontado 
pelo acadêmico Tim Hitchcock. Ele ainda afirma 
que: “As pessoas não passam fome no mundo por 
falta de comida”. E o historiador da América Latina, 
Oscar Guardiola-Rivera, defende: “A pobreza é 
consequência da pilhagem. Por trás de toda forma de 
pobreza, encontramos o uso da força”.

Os documentários – e o próprio tema – provocam uma 
inquietação, que nos impele a buscar a fórmula capaz de 
erradicar a pobreza no mundo. Para certos economistas, 
a solução estaria na equação: (capitalismo + Estado do 
bem-estar social guerra civil). E você, o que acha?
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TEMAS: escola; metodologias 
em educação
PÚBLICO-ALVO: público em 
geral
ESTREIA: 2002
No ar em 5 de novembro
DURAÇÃO: 56 minutos
LICENCIAMENTO: não 
liberado

Prêmio gestão esColar 2011

Criado em 1998, o Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar tem a proposta 
de estimular a melhoria da gestão nas escolas. Ao incentivar a autoavaliação das 
instituições públicas e valorizar as boas práticas no ensino, a proposta vai muito 
além, motivando bons resultados em índices que medem a qualidade da educação. 
Em 2012, 9.693 escolas de todo o País concorreram ao título de Escola Referência 
Brasil. 

Após as inscrições, cada Comitê Regional nos estados selecionou uma escola e 
encaminhou o dossiê para os Comitês Estaduais e do Distrito Federal. Para a seleção, 
foram consideradas a autoavaliação e o plano de melhoria elaborado pela comunidade 
escolar em cinco dimensões da gestão: gestão pedagógica; gestão dos resultados 
educacionais; gestão participativa; gestão de pessoas; gestão de serviços e recursos. 
Depois da análise dos dossiês enviados pelos Comitês Regionais, os Comitês 
Estaduais e do Distrito Federal selecionaram três escolas finalistas para realizar visitas 
técnicas. Após a discussão das observações decorrentes das visitas, uma escola foi 
selecionada como Destaque Estadual. Os dossiês e os relatórios de visita dessas 
escolas seguiram para o Comitê Nacional, que selecionou seis Destaques Nacionais. 
Essas escolas foram visitadas por técnicos do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), que elaboraram um relatório-síntese 
de cada uma delas, o qual foi utilizado como instrumento de avaliação no dia da 
premiação.

Os diretores de todas as escolas Destaques Estaduais e do Distrito Federal receberam 
uma viagem de intercâmbio educacional aos Estados Unidos, com todas as despesas 
pagas, no período de 9 de outubro a 3 de novembro de 2012. Na cerimônia de entrega 
do prêmio, realizada em São Paulo, esse grupo recebeu diplomas referentes à sua 
classificação e prêmios financeiros não cumulativos. A seleção final aconteceu por 
meio de uma votação secreta, e a escolha de cada um dos avaliadores é feita a partir 
da análise de três instrumentos de avaliação: relatórios-síntese das seis escolas 
finalistas; reportagens sobre as escolas produzidas pelo Canal Futura e conversa com 
os diretores das seis escolas candidatas. 

O prêmio é uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação 
– Consed e conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação – Undime, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Fundação Roberto 
Marinho, Instituto Unibanco, Fundação SM, Fundação Itaú Social, Instituto Gerdau, 
Fundação Victor Civita, Ministério da Educação, Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e do Instituto Natura.
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Podem participar do Prêmio Nacional de Referência em 
Gestão Escolar escolas das redes públicas estaduais, 
municipais ou conveniadas, com mais de cem alunos 
matriculados na educação básica. A escola precisa fazer a 
autoavaliação sobre o ano que passou. Em 2012, o Jornal 
Futura contou com entradas ao vivo direto do Ibirapuera, em 
São Paulo, onde aconteceu a premiação do PGE. Na edição 
especial do dia 5 de novembro, foram exibidas matérias 
sobre as iniciativas das seis escolas finalistas, além de 
entrevistas ao vivo com representantes de instituições 
parceiras. O Jornal Futura contou ainda com a participação 
de um especialista em educação no estúdio para comentar 
sobre as ações e estratégias das instituições finalistas:

Centro de Ensino Médio Setor Leste (Brasília/DF) 
Escola Municipal Professora Iracema Maria 
Vicente (Campo Grande/MS)
Escola Estadual Tomé Francisco da Silva 
(Quixaba/PE)
Colégio Estadual Chequer Jorge (Itaperuna/RJ)
Escola Estadual Presidente Kennedy (Natal/RN)
Escola Estadual Lobo Dálmada (Boa Vista/RR)
 
A vencedora do título de Escola Referência Brasil foi 
a Escola Estadual Tomé Francisco da Silva, no 
município de Quixaba, Pernambuco, que desenvolveu 
uma série de ferramentas de incentivo à leitura e 
formação de leitores no contexto familiar e estratégias 
de participação dos alunos em aulas de reforço. A escola 
foi reconhecida também pelo alto índice de aprovação 
dos alunos nas universidades públicas da região.
 

 

FICHA TÉCNICA
Apresentação: Carolina Anchieta
Coordenador do núcleo de jornalismo:  
José Brito Cunha
Editor executivo: Marcilio Brandão
Reportagem e ao vivo: Gabriela da Cunha
Autorretrato: Márcio Andrade
Produção: Ana Beatriz Petrini e Fabianna Amorim
Produção local: Ana Beatriz Petrini
Educação e implementação: Marcelo Moreira
Videografismo: Herbert Cohn
Diretor de imagens: Pierre Porto Bayot
Câmeras: Guilherme Chagas 
Operadora de caracteres: Natasha Proença
Operador de áudio: Marcos Antônio Pereira
Figurino: Evelyn Palmeira Branco
Maquiagem: Amauri Rabelo 
Supervisão de operações: Gelson Ferreira  
e Jairo Neiva Jr.
Coordenação de operações: Arlécia Duarte
Engenheiro responsável: Marcio Pereira
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias digitais:  
Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria 
Gerente-geral de educação e implementação: 
Vilma Guimarães 
Gerente-geral Canal Futura: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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O programa mostra os bastidores do 
jornalismo, os vários ângulos de um 
mesmo assunto e as questões éticas, 
pessoais e profissionais vividas pelos 
repórteres. Apresentado por Caco 
Barcellos. Foram 50 episódios exibidos 
em 2012.

TEMAS: atualidades; formação 
audiovisual
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

ProFissão rePÓrter

Entregas em Domicílio – no ar em 4 de janeiro 
O episódio mostra a rotina de um personal friend, um ex-professor de dança de salão 
que ganha a vida como um amigo em domicílio, e de um casal que possui uma pet 
shop móvel.

Sorte – no ar em 11 de janeiro 
A equipe do programa vai ao interior do Rio Grande do Norte conhecer os agricultores 
que descobriram petróleo em seu terreno, e, no Rio de Janeiro, desvenda os segredos 
do principal vencedor de concursos e sorteios do Brasil. O desafio da equipe será 
entrevistar os ganhadores dos dois principais prêmios da Mega Sena de 2009. 

A Vida na Cadeia – no ar em 18 de janeiro 
Caco Barcellos vai até o Presídio Central de Porto Alegre, considerado o pior do Brasil 
pela CPI do Sistema Carcerário. Já o repórter Felipe Gutierrez percorre as celas de 
uma cadeia semiaberta. No Rio de Janeiro, Joyce deixa a carceragem e se reencontra 
com a família e as amigas. Ela ficou presa por mais de dois anos por tráfico de drogas, 
mas conseguiu um trabalho e mudou de vida.

Tudo por um Filho – no ar em 25 de janeiro 
Caco Barcellos conta a história de uma menina de um ano disputada pelos pais 
adotivos e pela mãe biológica. Veja também o homem que venceu o medo de médico 
e hospital para doar um rim ao filho.

Cavalos – no ar em 1º de fevereiro 
O episódio acompanha a luta de uma joqueta iniciante para conseguir vencer no 
Jóquei Clube de São Paulo. No interior de Sergipe, veja os bastidores da corrida 
de jegues mais disputada do País. Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, acontece o 
maior desfile de cavalos do Brasil. Eles se organizam através de Centros de Tradições 
Gaúchas e contam a história do estado pelas ruas da cidade.

Os Caminhos do Lixo – no ar em 8 de fevereiro
No Rio, um lixeiro que canta música gospel quer lançar um CD. Em São Paulo, um 
carroceiro consegue encontrar tempo e inspiração para poesia. O episódio também 
mostra como era o trabalho no aterro de Gramacho, o maior do país. 

A Hora do Rush – no ar em 15 de fevereiro
A equipe do programa acompanha, de moto, como fica complicado o trânsito 
em São Paulo no fim da tarde. Acidentes pela cidade provocam grandes 
engarrafamentos, prejudicando os trabalhadores. No Rio de Janeiro, a Central 
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do Brasil tem cerca de 500 mil passageiros por dia. 
No fim do dia, o empurra-empurra é grande para 
conseguir pegar um trem, sempre lotado.

Dia de Praia – no ar em 22 de fevereiro
Em Boa Vista, capital de Roraima, um grupo de amigos 
vai enfrentar uma viagem de dois dias para ir à praia 
pela primeira vez. Em Angra dos Reis, Caco Barcellos 
entrevista donos de barcos de luxo. Após uma viagem 
que durou 50 horas, os amigos de Boa Vista finalmente 
aproveitam a praia na Ilha Margarita. O grupo fica 
maravilhado e, ao mesmo tempo, emocionado em 
conhecer o mar.

A Entrada na Faculdade – no ar em 29 de fevereiro
O episódio mostra as dificuldades e a diversão nas 
repúblicas de Ouro Preto, e os novos repórteres da 
equipe mostram a dura rotina de quem trabalha de dia e 
faz faculdade à noite.

Competições Curiosas e Disputadas – no ar em 7 de 
março
Adolescente brasileiro disputa campeonato mundial de 
videogame na China. Em São Paulo, garota de 5 anos 
vence concurso de karaokê em japonês.

Dia de Feira – no ar em 14 de março
A equipe do programa vai até a Feira do Rato, em Maceió, 
onde os feirantes expõem mercadorias sobre os trilhos 
de um trem que passa a centímetros de vendedores 
e clientes. Em Caruaru, Pernambuco, os carroceiros 
correm para levar as mercadorias aos feirantes, no meio 
da madrugada. No local, é possível encontrar de tudo, 
até mesmo roupa íntima.

A Vida nas Alturas – no ar em 21 de março
O programa relata a rotina dos trabalhadores que cuidam 
da ponte Rio-Niterói e do bondinho do Pão de Açúcar, e 
acompanha a emoção de quem salta de paraquedas pela 
primeira vez.

Adoção – no ar em 28 de março
Esse episódio acompanha o drama de uma bisavó que, 
sem condições de criar cinco crianças, as entrega para a 
Justiça. Enquanto isso, um casal de italianos adota duas 
irmãs brasileiras.

Criadores de Gado – no ar em 4 de abril
Um fazendeiro com 20 mil cabeças de gado é exemplo 
de preservação ambiental. Na Serra da Canastra (MG), 
uma mulher cuida sozinha de 50 vacas.

Sonho da Casa Própria – no ar em 11 de abril
Feirões recebem brasileiros em melhores condições de 
realizar o sonho da casa própria.

Abandono de Bebês – no ar em 18 de abril
O episódio relata casos de recém-nascidos que são 
abandonados em diversas cidades do País.

Artistas Populares / Feito em Casa – no ar em 25 de 
abril
A distribuição alternativa da música brega movimenta 
público, patrocinadores e festas em diversas partes do 
Brasil. Duas bandas disputam a originalidade do nome e 
utilizam as mesmas canções e figurinos.

Ocupação Ilegal – no ar em 2 de maio
Esse episódio mostra a vida no improviso, a peregrinação 
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em busca de comida, uma cozinha que alimenta 800 
famílias e a busca por um emprego sem ter endereço fixo.

Romaria – no ar em 9 de maio
A equipe do programa acompanha romeiros que 
caminham 50km em mais de 20 horas.

Grandes Obras e Homens – no ar em 16 de maio
O programa relata o deslocamento de trabalhadores para 
grandes obras em busca de melhores oportunidades de 
emprego e salários.

Hospitais Públicos – no ar em 23 de maio
A equipe do programa refaz o caminho de jovem 
que passou por cinco hospitais de São Paulo sem ser 
internada e morreu, e ainda tenta entrar na emergência 
do maior hospital do Nordeste.

Falta de Pai – no ar em 30 de maio
O programa mostra a rede de solidariedade onde falta 
um pai, a solidão de mães e filhos no interior do Ceará e 
o mutirão do DNA na Bahia.

Treinamento Pesado para Crianças e Jovens – no 
ar em 6 de junho
Rotinas de ginastas, bailarinas e de um atleta em 
recuperação de uma lesão mostram os sacrifícios para 
obter uma performance competitiva.

O Lazer dos Deficientes Físicos – no ar em 27 de junho
O programa mostra deficientes auditivos que se 
divertem com a vibração do som na balada, em São 
Paulo, e uma banda de deficientes visuais que faz 
sucesso cantando reggae.

O Sonho de Ser Jogador de Futebol – no ar em 4 de 
julho
O programa acompanha diferentes histórias ligadas 
ao sonho de alcançar a fama no futebol. O episódio 
retrata desde garotos que jogam na terceira divisão do 
campeonato carioca e estão a um jogo de subir para a 
segunda até menino de apenas 16 anos que foi revelação 
no Santos e foi contratado como grande promessa pelo 
Gênova, da Itália.

Escolas Públicas / Sala de Aula – no ar em 11 de 
julho
Em Florianópolis, Manoel Soares, da RBS, visita 
um colégio que fechou as portas após a diretora 
ser atacada com ovos e pedradas. Caco Barcellos 
percorre escolas do Capão Redondo, periferia de São 
Paulo.

Na Laje – no ar em 18 de julho
O programa retrata a importância da laje para os 
moradores de comunidades humildes nas grandes 
cidades do País. No Rio e em São Paulo, a equipe 
acompanha moradores que fizeram desse espaço 
um ambiente ideal para lazer, confraternização e até 
aprendizado cultural.

Caminhoneiros – no ar em 25 de julho
O programa retrata a rotina de quem vive na estrada 
para entregar cargas. São vários personagens distintos, 
desde o mais jovem, que segue os passos do pai, até o 
que já tem muito tempo de estrada e passa meses sem 
ver a filha. Os repórteres acompanham uma viagem até o 
norte e outra até o sul, conhecendo vários personagens 
pelo caminho.
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Aids – no ar em 1º de agosto
O programa mostra a situação dos pacientes 
contaminados pelo vírus HIV no Brasil 30 anos depois 
da descoberta da doença. Os repórteres buscam 
personagens e histórias reveladoras no hospital Emilio 
Ribas, de São Paulo, especializado no tratamento da 
doença. O episódio aborda a questão da prevenção, 
o tratamento, a rotina dos portadores do vírus e o 
preconceito que esses pacientes ainda sofrem.

A Luta de Ex-detentos para Voltar ao Mercado de 
Trabalho – no ar em 8 de agosto
O programa registra os primeiros dias de presos 
que cumpriram pena e tentam recomeçar a vida. Os 
repórteres também visitam uma obra onde presos em 
regime semiaberto trabalham.

Vida de Circo – no ar em 15 de agosto
O programa retrata a vida de artistas circenses de rua, 
do Circo Pindorama, composto só por anões, e do Cirque 
du Soleil, reconhecido mundialmente. Os repórteres 
mostram os desafios, a alegria e o glamour de quem vive 
de fazer os outros rirem.

Concursos de Beleza – no ar em 22 de agosto
O episódio faz a cobertura de alguns excêntricos 
concursos de beleza existentes pelo País. O Miss 
Presidiária Feminina no Distrito Federal, o Miss Gay São 
Paulo e Miss Brasil Gay, este último realizado em Minas 
Gerais e na Feira de São Cristóvão, ponto tradicional 
de encontro de nordestinos no Rio de Janeiro, o Beleza 
Nordestina. Os jovens repórteres acompanham os 
bastidores, o nervosismo, as decepções e as alegrias 
dos concorrentes.

Viciados – no ar em 29 de agosto
O avanço do crack e de outras drogas nas grandes 
cidades e a dependência de álcool entre crianças, 
adolescentes e adultos são os temas deste episódio 
do Profissão Repórter. O público acompanha o período 
de internação, as recaídas, o sucesso no tratamento, 
a ruína e, em alguns casos, a reconstrução de famílias 

atingidas por esses tipos de vício cada vez mais comuns 
em grande parte da população brasileira.

Garimpo – no ar em 5 de setembro
A equipe do programa Profissão Repórter apresenta 
a fundição do ouro em metal, desde o garimpo até a 
esperada chegada às grandes cidades para movimentar 
a economia local. Os repórteres conversam com donos 
de garimpos e seus empregados, o arriscado trabalho na 
terra e nos rios e a destruição de florestas. Mostra ainda 
que em Limeira, cidade do interior de São Paulo, dos 300 
mil habitantes, 50 mil trabalham na fabricação e venda 
de bijuterias folheadas a ouro.

Gravidez na Adolescência – no ar em 12 de setembro
Em Manaus, três adolescentes por dia, com média de 12 
a 17 anos, se tornam mães. O programa acompanha a 
história de várias meninas que, ainda crianças, veem suas 
vidas se transformarem em tão pouco tempo. Apresenta 
ainda jovens pais que assumiram a responsabilidade, 
o sofrimento das avós, o apoio das famílias na criação 
dos bebês e ainda uma pesquisa que revela que essas 
jovens meninas desejam engravidar para mudar o status 
dentro de casa e adquirir mais liberdade.

Juízes que Enfrentam o Crime – no ar em 19 de 
setembro
O programa mostra a pesada rotina de juízes que lutam 
contra o crime organizado e por vezes até correm risco 
de sofrer atentados. Caco Barcellos também documenta 
os dias posteriores ao assassinato da juíza Patrícia 
Accioli, de Niterói.

Fotógrafos Profissionais – no ar em 26 de setembro
O programa mostra a rotina de fotógrafos profissionais 
em diferentes áreas, desde paparazzi que seguem a 
vida das celebridades no Rio de Janeiro, passando por 
fotógrafos de revistas especializadas e fotojornalistas.

Música Sertaneja – no ar em 3 de outubro
O programa mostra o universo da música sertaneja, que 
domina paradas musicais nas capitais e no interior do Brasil. 
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Os repórteres retratam tanto pequenas baladas sertanejas 
em SP quanto shows do fenômeno Luan Santana.

Profissionais de Saúde que Viajam o Mundo para 
Ajudar – no ar em 10 de outubro
O programa acompanha médicos que viajam pelo mundo 
para fazer cirurgias, tratamentos complementares e 
prestar serviços básicos a populações necessitadas. 
Os personagens principais são uma médica que vai a 
Guadalajara ajudar em cirurgias que consertam lábio 
leporino, uma outra que trabalha em Níger a serviço dos 
Médicos Sem Fronteira e um grupo de profissionais que 
montam acampamento em locais remotos na Amazônia 
para atender às populações indígenas.

Crise Econômica Mundial Traz Brasileiros de Volta 
– no ar em 17 de outubro
O programa retrata diferentes histórias de imigrantes 
brasileiros que decidiram voltar ao País por causa da 
crise mundial, que começou em 2008. Os repórteres 
acompanham um casal que arruma as malas para voltar 
de Portugal, um homem que morou 20 anos na Espanha 
e não teve outra saída senão retornar à casa da mãe 
em São José dos Campos, além de várias histórias da 
cidade de Governador Valadares, onde é difícil encontrar 
alguém que nunca tenha morado fora. 

Perfil do Lutador Anderson Silva e Rotina dos 
Estreantes – no ar em 24 de outubro
O programa traz um perfil “não autorizado” de Anderson 
Silva, com depoimentos de familiares e ex-treinadores, 
além de mostrar a dura rotina de três lutadores, um 
homem e duas mulheres, prestes a entrar no ringue.

Protestos e Manifestações – no ar em 31 de outubro
O programa acompanha manifestações marcantes do 
Brasil, como a Marcha da Liberdade, a Parada Gay e a 
Marcha para Jesus, todas em São Paulo. Além disso, 
os repórteres também acompanham as manifestações 
similares no Rio de Janeiro e alguns protestos em frente 
ao Palácio do Planalto durante o julgamento a respeito 
da liberação da Marcha da Maconha.

Como os Pais Lidam com Namoro – no ar em 7 de 
novembro
Este episódio do Profissão Repórter mostra a relação 
entre pais e adolescentes que começam a vida amorosa. 
O programa mostra a rotina de três casais de classe 
média, algumas mães adolescentes da periferia 
paulistana e dois casais gays.

Histórias de Recuperação – no ar em 14 de novembro
O programa mostra a rotina de pessoas que se recuperam 
de deficiências físicas, entre eles o maestro João Carlos 
Martins, que ficou conhecido por ser um dos melhores 
pianistas do mundo e, depois de sofrer um acidente, 
perdeu o controle dos movimentos das mãos. 

Competições na Terra, na Água e no Ar – no ar em 
21 de novembro
As equipes de reportagem do Profissão Repórter se 
dividem para acompanhar três tipos de competições: o 
rali dos sertões, no Nordeste; o campeonato brasileiro 
de canoagem, em Angra dos Reis; e a competição de 
baloagem, em São Carlos/SP. 

Os Extremos do Clima – no ar em 28 de novembro
Os repórteres do Profissão Repórter acompanham dois 
cenários problemáticos por conta das extremidades 
climáticas: a seca e a cheia. Em Boca do Acre, no estado 
do Amazonas, os moradores vivem literalmente embaixo 
d’água, tentando salvar rebanhos, produções agrícolas 
e pertences pessoais. Já em São Raimundo Nonato, no 
Piauí, a seca veio antes da hora e dificultou ainda mais a 
sobrevivência saudável sem água.

Novos Empregos dos Catadores do Lixão de 
Gramacho – no ar em 5 de dezembro
O episódio acompanha o fechamento do maior aterro 
sanitário da América Latina: o lixão de Gramacho. 
A equipe de reportagem documenta os últimos dias 
de funcionamento do lixão e a rotina na vida dos 
catadores, que muda completamente depois que o 
aterro é fechado e eles recebem uma indenização da 
Prefeitura.
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Os Desafios dos Universitários Brasileiros – no ar 
em 12 de dezembro
O episódio retrata a dura rotina de universitários que 
enfrentam problemas estruturais nas universidades 
onde estudam ou precisam trabalhar para conseguir 
pagar o curso. Os repórteres acompanham ainda um 
grupo de bacharéis em Direito que prestam prova para a 
Ordem dos Advogados do Brasil com o intuito de entrar 
no mercado de trabalho.

A Vida dos Idosos no Brasil – no ar em 19 de dezembro
Os repórteres do Profissão Repórter vão atrás de idosos que 
mantêm atividades mesmo depois da aposentadoria. As 
equipes acompanham bailes da terceira idade e personagens 
que ainda trabalham para sustentar suas famílias ou para 
complementar a renda no Rio e em São Paulo.

Aumenta o Número de Estrangeiros Trabalhando 
no Brasil – no ar em 26 de dezembro
O episódio mostra o cotidiano de estrangeiros que se 
mudaram para o Brasil por conta da crise mundial 
e em busca da promessa da economia aquecida e 
oportunidades de emprego crescentes. Os repórteres 
acompanham um grupo de portugueses no Rio de 
Janeiro, suecos e norte-americanos em São Paulo e 
angolanos sacoleiros que fazem compras aqui para 
revender em seu país natal.
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Série de nove microprogramas 
sobre os direitos dos trabalhadores, 
com uma linguagem que mescla 
dramaturgia de bonecos e entrevistas 
com especialistas, além de apresentar 
dados e ajudar o público a refletir 
sobre problemas que envolvem 
profissionais de todas as áreas. 
Através dos personagens Pedro 
Paulo e Andrea, são explorados de 
forma lúdica mas informativa os 
temas assédio moral, assédio sexual, 
discriminação contra a mulher, 
discriminação de raça, discriminação 
de orientação sexual, discriminação 
contra a pessoa com deficiência, 
trabalho infantil e trabalho forçado, 
relacionamento com fornecedores 
e relacionamento com povos e 
comunidades tradicionais.

TEMAS: comportamento; direitos 
humanos
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Vale

Que direito É esse?

Sinopses por episódio (7 minutos):

Assédio Moral – no ar em 11 de dezembro
Michelle trabalha em seu computador, quando percebe a chegada de um novo 
funcionário: é o faxineiro Pedro Paulo. Ele revela ter saído do antigo emprego por 
ter negado um pedido pessoal do ex-chefe, o que lhe rendeu inúmeras retaliações. 
Michelle explica que isso é assédio moral. 

Assédio Sexual – no ar em 18 de dezembro
Pedro Paulo vê que a colega Michelle está brava, e ela revela que sua irmã recebeu uma 
cantada do chefe, negou-se a sair com ele e, por isso, acabou demitida. Eles discutem 
sobre o problema, que é caracterizado como assédio sexual e geralmente é praticado 
por profissionais que estão acima na hierarquia da empresa. Cartelas informativas e 
depoimentos de especialistas ajudam a passar informações sobre o tema.

Discriminação Contra a Mulher – no ar em 25 de dezembro
Michelle está revoltada com o fato de receber um salário menor do que o dos colegas 
homens, que desempenham a mesma função. Pedro Paulo ampara a amiga e apresenta 
outra forma de discriminação contra a mulher: sua irmã perdeu uma vaga de emprego 
porque a empresa enxergava nas licenças-maternidade um problema e, por isso, 
preferia contratar homens. Os dois discutem o tema, enquanto cartelas informativas 
e depoimentos de especialistas ajudam a passar informações ao público.

Discriminação de Raça – no ar em 1º de janeiro de 2013
O colega Márcio comenta com Pedro Paulo e Michelle sobre sua desconfiança: o 
chefe Péricles estava com um superior e evitou pegar elevador com Márcio. Seria 
pelo fato de ele ser negro? Os três discutem sobre o tema e, no fim, vemos que neste 
caso tudo era apenas um mal-entendido. Cartelas informativas e depoimentos de 
especialistas ajudam a passar informações ao público.

Discriminação de Orientação Sexual – no ar em 8 de janeiro de 2013
Pedro Paulo está chocado: acabou de descobrir que seu colega Flávio é gay. Michelle 
revela a Pedro Paulo que só ele não sabia da opção sexual do colega. E, além do 
mais, qual o problema? O diálogo dos dois leva Pedro Paulo a ver como corremos o 
risco de praticar discriminação, às vezes, até sem perceber. Cartelas informativas e 
depoimentos de especialistas ajudam a passar informações ao público.

Discriminação Contra a Pessoa com Deficiência – no ar em 15 de janeiro de 2013
O chefe Péricles vai até Pedro Paulo e Michelle para apresentar uma nova 
funcionária: a cadeirante Andrea. A chegada da recém-contratada é um motivo 
para que os funcionários discutam as dificuldades que as pessoas com deficiência 
costumam enfrentar no ambiente de trabalho. Cartelas informativas e depoimentos 
de especialistas ajudam a passar informações ao público.
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Trabalho Infantil e Trabalho Forçado – no ar em 22 
de janeiro de 2013
Michelle se escandaliza ao ler uma notícia sobre exploração 
do trabalho infantil. Pedro Paulo diz que, lá onde nasceu, 
isso era comum: ele mesmo trabalhou quando criança e só 
foi estudar depois de adulto. Os dois debatem o problema, 
discutindo ainda a questão do trabalho forçado. Cartelas 
informativas e depoimentos de especialistas ajudam a 
passar informações ao público.

Relacionamento com Fornecedores – no ar em 29 de 
janeiro de 2013
O chefe Péricles se apavora ao descobrir que, na 
cadeia produtiva da empresa, há um prestador de 
serviço que utiliza práticas criminosas em seu trabalho. 
Junto de Michelle e Pedro Paulo, eles debatem sobre 
o problema: muitas vezes, uma empresa terceiriza um 
serviço sem saber que o prestador pode arruinar uma 
imagem de seriedade construída durante anos. Cartelas 
informativas e depoimentos de especialistas ajudam a 
passar informações ao público.
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Programa de debate com o objetivo 
de ser um espaço editorial amplo 
do jornalismo do Canal Futura. A 
construção das pautas se dá, em 
grande parte, a partir do que foi 
destaque ao longo da semana nos 
demais programas da casa. Além 
disso, o Sala Debate se propõe 
a aproximar temas tratados pela 
mídia tradicional ao perfil dos 
telespectadores do Canal Futura. A 
participação de internautas é um dos 
pontos fortes do programa, que, por 
uma hora nas noites de terça-feira, 
recebe contribuições constantes do 
público pela internet.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
No ar a partir de 1º de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: CNN, TV Globo, TV Câmara, 
Opas, TV Soico (Moçambique), TV Brasil 
– Canal Integración (América Latina), 
e Rede de Universidades Parceiras 
(TV Mackenzie, FURB TV, Fundarte, TV 
Pitágoras, TV Serra Azul, TV UESC, TV 
UFOP, TV UNAERP, TV Unama, TV Unifor, 
TV UNISC, TV Unisinos, TV Univali, TV 
Univap, UPF TV, TV UNIMEP, TV Umesp, 
TV IFF, TV PUCMG, TV Univates, TV 
Unifra, TV Unesp, UCS TV, TV Cesumar, 
TV Unipar),

sala deBate

APRESENTADOR: José Brito Cunha é jornalista formado pelas Faculdades 
Integradas Hélio Alonso e pós-graduado em Cinema-Documentário pela Fundação 
Getúlio Vargas. Atualmente, é o coordenador do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura. 
É responsável pela curadoria editorial dos cinco programas do núcleo que abordam 
gêneros narrativos associados a noticiários, entrevistas, documentários, debates e 
interprogramas. O início da carreira foi no programa Globo Ecologia, onde passou 
8 anos desbravando o Brasil e, por algumas vezes, o mundo, para fazer reportagens 
sobre meio ambiente. É membro da RBJA – Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais. 
Passou ainda pela Folha de S. Paulo, onde trabalhou como fotógrafo freelancer. É 
colaborador da revista Terra da Gente, da EPTV, afiliada da Rede Globo em Campinas/
SP. Em 2009, dirigiu o longa-metragem J. Carlos – a figura da capa, que retrata vida e 
obra do cartunista J. Carlos durante a primeira metade do século XX. 

Sinopses por episódio (15 minutos):

Comunicação e Segurança Pública na América Latina – no ar em 1º de março
O Sala Debate discute o papel do jornalista que cobre temas relacionados à 
segurança pública tanto no que se refere à maneira como sua atividade interfere no 
desenvolvimento da sociedade quanto à exposição do profissional à violência urbana. 
Convidados: Cristina Tardáguila, jornalista do jornal O Globo, Ricardo Corredor, diretor 
executivo da Fundação Novo Jornalismo Iberoamericano (FNPI), e Cristian Alarcón, 
jornalista e editor da Cosecha Roja.
Convidados:
Ricardo Corredor, diretor executivo da FNPI;
Cristian Alarcón, jornalista e editor do Coseha Roja;
Cristina Tardaguilia, jornalista do jornal O Globo.

Fim das Sacolas Plásticas – no ar em 6 de março
Três meses antes da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável, o Sala Debate entra na polêmica sobre o fim do uso das sacolas plásticas 
nos supermercados. Enquanto São Paulo se prepara para abolir de vez as sacolinhas, 
especialistas divergem sobre o impacto ambiental das sacolas, o destino dessas 
embalagens – sejam elas biodegradáveis ou não – e, ainda, os direitos do consumidor. 
Convidados:
Haroldo Mattos de Lemos, professor de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica 
da UFRJ;
Jorge Pinheiro, coordenador do Programa Recicla Rio/SEA;
Dr. José Bonifácio Novellino, presidente do Procon/RJ.
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Mulheres no Mercado de Trabalho e as Questões 
Salariais – no ar em 13 de março
O programa fala sobre as conquistas e os desafios das 
mulheres no mercado de trabalho. Ao longo da história, 
o acesso a direitos civis veio a reboque de movimentos 
feministas e denúncias da própria sociedade que 
culminaram em mudanças importantes na legislação e 
também mudanças de comportamento. Conquistas como 
o direito ao voto e a programas específicos de saúde 
integral, a luta contra a violência sexual e doméstica, 
o advento da lei Maria da Penha, a luta contra o 
preconceito. Hoje, temos uma mulher na Presidência 
da República e tantas outras em diversos postos de 
trabalho, como chefes de família, empreendedoras, 
líderes, mães, esposas. Mulheres que representam uma 
evolução da sociedade moderna, mas que ainda lutam 
por igualdade de condições em muitas situações no dia 
a dia. Segundo o censo 2010, as mulheres estão cada 
vez mais priorizando seus estudos e a construção de 
uma carreira. Hoje, elas são maioria nas universidades. 
E isso, é claro, se reflete no bolso. Na última década, 
a renda das mulheres subiu 67%, ao passo que a dos 
homens avançou 40%. No entanto, na prática, muitas 
vezes, a realidade ainda é outra.
Convidados:
Comba Marques Porto, juíza aposentada;
Hildete Pereira de Melo, professora de Economia da UFF;
Cristóvão Macedo Soares, advogado.

Novo Código Florestal Brasileiro – no ar em 20 de 
março
Em discussão, o texto com as alterações no Código 
Florestal, que aguarda votação no Congresso Nacional. 

O argumento da mudança em favor do crescimento 
econômico do País, a anistia a quem desmatou e outros 
pontos polêmicos do novo código, como a redução das 
áreas de proteção permanente, margens de rios, áreas 
para agricultura familiar, entram em debate.
Convidados:
Alberto Figueiredo, diretor da Sociedade Nacional de 
Agricultura (SNA);
Fabio Scarano, diretor executivo da ONG Conservation 
International no Brasil;
Rodrigo Medeiros, professor da Universidade Federal 
Rural do RJ (UFRRJ).

Sustentabilidade e Gestão de ONGs (Projetos 
Sociais) – no ar em 27 de março
O Sala Debate discute a sustentabilidade das 
ONGs. Convênios com governos, parceria com empresas 
estrangeiras e doações são as principais alternativas para 
gerar renda? A economia forte prejudica a captação 
de investimento social? O programa debate como as 
organizações não governamentais podem ter mais eficiência 
na gestão de recursos para desenvolver seus projetos. 
Convidados:
Rafael Abreu, sociólogo (UFRJ);
Cida Fernandez, coordenadora executiva do Centro de 
Cultura Luiz Freire;
Clarissa Moreira Worcman, coordenadora de 
Monitoramento da ONG Brazil Foundation.

População em Situação de Rua – no ar em 3 de abril
O Sala Debate fala sobre a população em situação de rua 
no Brasil. Mais de 450 denúncias de agressão a pessoas 
em situação de rua foram registradas pela Secretaria 
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de Direitos Humanos da Presidência da República em 
2011. Como combater essa violência? Quais seriam as 
medidas mais adequadas do poder público para tratar 
essa situação? O que leva essas pessoas a morar na rua?
Convidados:
Celi Marcio Silva Santos, representante do CNDDH/
PSR/CMR;
Rubens Camargo Ferreira Adorno, professor da USP 
(Faculdade de Saúde Pública);
Fernando José Nascimento da Silva, ex-morador de rua e 
participante do Movimento Nacional da População de Rua.

Aborto – no ar em 10 de abril
O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 11 de 
abril o julgamento sobre a descriminalização do aborto. 
A ação foi enviada ao STF em 2004 pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saúde, com a alegação 
de que a criminalização nos casos em que o bebê não 
tem cérebro ou tem má-formação cerebral ofende 
a dignidade da mãe, que também corre o risco de 
morrer. Correntes religiosas são contrárias à ação, pois 
defendem que o feto já é um ser humano. O aborto 
deve ser considerado crime mesmo quando envolve 
riscos à mãe e ao bebê? Em caso de violência sexual, 
a mulher deveria ter o direito de decidir se quer manter 
a gravidez? Em que momento começa o direito à vida? 
São questões polêmicas que envolvem comportamento, 
religião, saúde pública e são discutidas no Sala Debate.
Convidados:
Dom Antonio Augusto Dias Duarte, bispo da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro e da CNBB;
Maíra Fernandes, advogada e integrante das comissões 
de Bioética e Biodireito da OAB/RJ;
José Muiños Piñeiro Filho, desembargador – TJRJ.

Diversidade Sexual – no ar em 17 de abril
Um projeto do Ministério da Educação alinhado ao Plano 
Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
provocou polêmica em 2011, principalmente, em função 
do material impresso e em vídeo que seria usado para 
discutir o tema da homofobia no ambiente escolar. 
Popularmente chamado de “kit anti-homofobia”, o 
material acabou suspenso pela presidente Dilma Rousseff. 
Entidades de defesa dos Direitos Humanos afirmam que 
discutir assuntos relacionados à diversidade sexual nas 
escolas ajudaria no combate ao bullying e à violência 
contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Críticos 
argumentam que tratar destes temas no âmbito escolar 
poderia provocar nos jovens interesse precoce sobre 
noções de sexualidade. Como este assunto deve ser 
tratado com crianças e adolescentes? O esclarecimento é 
papel da escola ou da família? Como pais e professores 
devem abordar a questão?
Convidados:
Alexandre Bortolini, coordenador do Projeto Diversidade 
Sexual na Escola;
Dr. Edison, vereador (Partido Verde-RJ);
Cristiane Gomes da Cruz, membro do Círculo de Pais e 
Mestres (CPM) da Escola Estadual Rio de Janeiro (Porto 
Alegre).

Lei do Inquilinato – no ar em 24 de abril
Desde que entrou em vigor em janeiro de 2010, a nova Lei 
do Inquilinato (8.245/91) trouxe mudanças e flexibilizou 
as regras para criação de contratos entre locador e 
locatário. A maior oferta de crédito e os programas de 
habitação popular do Governo aqueceram o mercado. Em 
várias cidades brasileiras, a especulação de construtoras 
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e corretores tem movimentado o setor imobiliário. Para 
muita gente, a negociação e a renovação de um contrato 
de aluguel de casa ou apartamento são sinônimos de 
dor de cabeça. Valores que não cabem no orçamento, 
dificuldades para conseguir um fiador, prazo mais curto 
para sair do imóvel ao fim de um contrato de locação 
são problemas cada vez mais comuns. A quem o cidadão 
deve recorrer, se tiver dúvidas? Como não ser lesado em 
uma negociação? Como devem ser definidos os critérios 
para reajuste do preço de um imóvel?
Convidados:
Manoel Maia, vice-presidente da Secovi-RJ e advogado;
Ragner Limongeli Vianna, advogado e diretor do 
Instituto de Direito Privado (IDP);
Paulo Roberto Junior, jornalista.

Mobilidade Urbana – no ar em 8 de maio
As cidades brasileiras cresceram com base na circulação 
do automóvel. Há décadas, o Brasil tinha bondes e trens 
entre cidades, mas, atualmente, o transporte coletivo 
foi reduzido a ônibus – que também contribuem para 
congestionamentos. A construção de grandes avenidas 
com muitas faixas para carros deixou pouco espaço para 
o pedestre e menos ainda para os ciclistas. O transporte 
público oferecido na maioria das cidades é sinônimo de 
ônibus lotados, longo tempo de deslocamento e, muitas 
vezes, pode custar mais caro para o cidadão pegar dois 
ônibus ou metrô do que ir e voltar de carro de casa para 
o trabalho. Qual o caminho para uma melhor mobilidade 
nas cidades brasileiras?
Convidados:
Maria de la Assunción Blanco, coordenadora do grupo 
de trabalho de Mobilidade Urbana do Movimento 
Nossa São Paulo;
Matias Mickenhagen, diretor de Associados da 
Ciclocidade;
Waldir Peres, superintendente da Agencia 
Metropolitana de Transportes Urbanos/Setrans-RJ.

Aids – no ar em 15 de maio
Passados 30 anos dos primeiros casos registrados 
no País, mais de 600 mil pessoas já foram infectadas 

pelo vírus HIV. Por ano, são notificados entre 33 e 35 
mil novos casos. Em estudos recentes, o Ministério da 
Saúde alerta para o aumento da contaminação entre 
jovens. O combate a estigmas ainda é uma luta para as 
pessoas que vivem com o vírus HIV. Mesmo após três 
décadas do início da epidemia da Aids, do conhecimento 
das formas de transmissão e das novas tecnologias de 
tratamento, ainda há falta de informações e preconceito. 
No âmbito da Justiça, é discutida a criminalização da 
transmissão intencional do vírus HIV, classificada como 
tentativa de homicídio. O programa também discute as 
formas de tratamento, as campanhas de conscientização 
e as políticas públicas que privilegiem a prevenção.
Convidados:
Eduardo Barbosa, diretor adjunto do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais – Ministério da Saúde;
Marcio Villard, coordenador de projetos do Grupo Pela 
Vida;
Dr. Carlos Correa, médico especialista em DSTs.

Acesso à Cultura – no ar em 22 de maio
Está no Artigo 215 da Constituição Federal de 1988: “O 
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais”. Atualmente, “Ponto de 
Cultura” é uma das principais ações, do Ministério da 
Cultura, que visa potencializar iniciativas culturais já 
desenvolvidas pela sociedade civil. Os recursos públicos 
podem ser utilizados para a realização de cursos e 
oficinas, produção de espetáculos e eventos culturais, 
compra de equipamentos, adequação do espaço físico, 
produção de linguagens artísticas. Mas o alcance do 
programa tem recebido críticas de movimentos sociais 
e produtores culturais. O Sala Debate propõe uma 
discussão ampla. De que forma promover a leitura, 
incentivar a prática da música, do teatro e de outras 
atividades culturais pode contribuir para uma sociedade 
mais crítica?
Convidados:
Manoel Marcondes, professor de Comunicação e 
Relações Públicas – UERJ;
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Anderson Barnabé, coordenador da Escola Livre de 
Cinema de Nova Iguaçu;
Carlos Amorim, superintendente do IPHAN – BA.

Rio+20 – no ar em 29 de maio
A Rio+20 tem como temas principais a economia verde 
e a erradicação da pobreza. A menos de um mês da 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, como representantes de governos e da 
sociedade civil têm se preparado para o evento? Como 
país sede, qual postura o Brasil assume e que imagem 
apresenta ao mundo com sua política ambiental? 
Como pensar em crescimento econômico aliado ao 
desenvolvimento sustentável? O programa também 
discute como as discussões que acontecerão durante 
o evento vão refletir na vida de todos nas próximas 
décadas e de que forma a Rio+20 pode contribuir para 
melhorar as condições de vida no planeta.
Convidados:
Marcos Terena, coordenador da Participação Indígena 
na Rio+20 – KARI-OCA 2012;
Walter de Simoni, superintendente da Subsecretaria de 
Economia Verde;
Giancarlo Summa, diretor do Centro de Informação das 
Nações Unidas no Brasil (Unic Rio).

Cotas Universitárias – no ar em 5 de junho
O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou 
constitucional a política de cotas étnico-raciais para 
seleção de estudantes da Universidade de Brasília 
(UnB). Pelo entendimento dos juízes, o sistema de cotas 
faz parte das políticas de ação afirmativa para combater 
as desigualdades no acesso à educação no Brasil. Mas 
será que este modelo tem funcionado? Como anda o 
desempenho dos cotistas nas universidades? Podemos 
encontrar outro modelo que diminua as desigualdades 
sociais no País?
Convidados:
Frei David Santos, coordenador da EducAfro;
Giovanni Gonçalves, estudante cotista da Uerj;
Mário Maestri, historiador e professor da Universidade 
Federal de Passo Fundo.

Consumo Consciente e Novos Negócios – Rio+20 – 
no ar em 12 de junho
Em tempos de Rio+20, o programa faz uma reflexão sobre 
as mudanças nos hábitos de consumo do brasileiro e as 
novas oportunidades que surgem no ramo dos negócios 
sustentáveis. À medida que aumenta a consciência sobre 
a preservação ambiental, cresce também a demanda 
por produtos que sejam menos agressivos. Mas o 
consumidor está mais atento? Os produtos orgânicos ou 
ecologicamente corretos são sempre mais caros? Como 
um negócio sustentável pode se manter no mercado e 
ganhar escala e preço competitivo?
Convidados:
Helio Mattar, diretor presidente do Instituto Akatu;
Luiz Carlos Demattê, gerente industrial da Korin 
Agropecuária;
Jaqueline Garcia, analista do Sebrae.

Gestão de Cidades – Rio+20/C40 – no ar em 19 de junho
Embalados pelas discussões que norteiam a Rio+20, a 
conversa no Sala Debate é sobre a Gestão das Cidades. 
Segundo a ONU, organização das Nações Unidas, até 
2050 dois terços da população mundial viverão nos 
grandes centros. O desafio que se impõe, portanto, é 
criarmos ambientes urbanos saudáveis e dignos para 
todos. Quais as principais questões sobre o tema e que 
caminhos podemos seguir?
Convidados:
Natália Garcia, jornalista;
Carlos Leite, doutor em urbanismo;
Leonardo Name, professor do Departamento de 
Geografia da PUC Rio.

A Tecnologia a Serviço da Educação – no ar em 26 
de junho
O Sala Debate discute a utilização das novas tecnologias 
na educação. Que produtos já conquistaram espaço nas 
escolas e que novidades estão sendo desenvolvidas? Como 
integrá-los ao projeto pedagógico? Qual a importância da 
formação e do envolvimento do professor nesse processo? 
Como essas tecnologias podem ser incorporadas de forma 
efetiva pelo sistema educacional brasileiro?
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Convidados:
Ricardo Lima, gerente do Núcleo de Educação a Distância 
do Senai-BA;
Maria da Graça Moreira da Silva, doutora em Educação;
Suelen Araújo, aluna do Telecurso.

Juventude e Política – no ar em 2 de julho
A partir do interesse dos jovens pela política, como esta 
geração, através das redes sociais, está atuando para 
denunciar, protestar, sugerir alternativas e mobilizar 
pessoas em torno de temas de interesse público. Por 
fora dos partidos e das organizações tradicionais da 
juventude, quais são as motivações dos jovens de hoje 
para mudar o mundo?
Convidados:
Rodrigo Bandeira de Luna, idealizador da plataforma 
Cidade Democrática;
Mariana Jardim, estudante de Jornalismo e 
participante da DCE UFF;
David Barros, diretor do Instituto Juventude 
Contemporânea (IJC) / Ceará.

Formação de Atletas no Brasil – no ar em 10 de julho
O Sala Debate coloca em questão a formação do 
atleta olímpico no Brasil. A 4 anos da Rio 2016, como 
descobrir jovens com potencial e como garantir que se 
desenvolvam como atletas de alto rendimento? Segundo 
pesquisa do Ibope, 30% das escolas públicas brasileiras 
não oferecem espaço para a prática da educação física. 
Como projetos inovadores e iniciativas do terceiro setor 
têm atuado nesta área?
Convidados:
Bruno Voloch, jornalista esportivo;
Barbara Leôncio, atleta – velocista;
Joanna Dutra, gerente executiva do Projeto Grael.

Crimes na Web – no ar em 17 de julho
O tema do Sala Debate é a segurança na web. Segundo 
pesquisa do CGI, o Comitê Gestor da Internet no 
Brasil, houve um crescimento de 40% de usuários da 
internet entre 2010 e 2011. E segundo as Delegacias 
Especializadas, aumentam também os registros de 
“crimes virtuais”. Como se proteger e que atitude 
tomar diante de algum problema? O que diz e quais as 
polêmicas em torno do marco civil da internet que será 
votado em agosto de 2012?
Convidados:
Juliana Cunha, psicóloga e coordenadora do Canal de 
Orientação da SaferNet;
Thiago Vilas, especialista em Segurança da Informação 
– Módulo Solutions For GRC;
Neide de Oliveira, procuradora do MPF RJ.

A Importância dos Festivais de Cinema – no ar em 
24 de julho
O programa aborda a produção de festivais de cinema 
no Brasil. Em 2012, foram programados mais de 200 
festivais, de todos os tamanhos e todos os tipos. 
Alguns, especializados em um gênero, outros tentando 
agradar a gostos bem distintos. Tem aqueles famosos, 
badalados na mídia, com recordes de público, e tem 
aqueles que não recebem tantos flashes assim. A cada 
ano que passa, nascem novos festivais, e isso tem 
motivos sociais, econômicos e culturais. De acordo com 
a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, em 2011 foram 
vendidos mais de 18 milhões de ingressos só para filmes 
nacionais. E esse número poderia ser mais expressivo: 
somente 7% dos municípios brasileiros têm sala de 
cinema. Será que os festivais podem suprir essa falta? 
Qual é a importância dos festivais para a promoção de 
um filme? A cultura brasileira pode estar sendo revista 
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a partir de diferentes festivais? Essas e outras reflexões 
são debatidas no programa. 
Convidados:
Hilton Lacerda, roteirista;
Glauber Piva, diretor da Ancine;
Alberto Dantas, organizador do Festival de Cinema 
Guarnicê.

As Mudanças do Mercado Literário – no ar em 31 
de julho
O tema do Sala Debate são as mudanças no mercado 
literário. De acordo com o Instituto Pró-Livro, em 2011, 
o mercado movimentou quase 5 bilhões de reais para 
a cadeia produtiva. Esse número foi impulsionado pelo 
consumo da classe C. Não é só o faturamento e as 
vendas que crescem, o consumo de tablets está numa 
linha ascendente, proporcionando um novo método de 
leitura – e um novo mercado. O livro eletrônico é igual ao 
livro impresso? É possível o mercado editorial sobreviver 
só com livros on-line? Quais são as principais mudanças?
Convidados:
Lula Vieira, diretor de Marketing da EdiOuro;
Sergio Branco, professor FGV – Direito Rio;
João Paulo Cuenca, escritor.

Desenvolvimento da Escrita – no ar em 7 de agosto
O Sala Debate fala sobre o aprimoramento do ensino 
da leitura e da escrita. De acordo com o último dado 
do Inaf, o indicador de analfabetismo funcional, a cada 
100 brasileiros, 26 não sabem ler, entender e interpretar 
um texto. Como podemos reverter esse quadro? Será 
que a internet e a sua linguagem colaboram para essa 
realidade? E mais: a tecnologia pode ser uma aliada no 
ensino da leitura e da escrita? Essas e outras questões 
serão esmiuçadas no Sala Debate.
Convidados:
Milene Barazzetti Machado, professora;
Isabel Santana, gerente da Fundação Itaú Social;
Ninfa Parreiras, escritora e professora de Literatura Infantil.

Estrangeiros no Brasil – no ar em 14 de agosto
O Sala Debate fala sobre a realidade dos estrangeiros 

que vivem no Brasil. De acordo com o Ministério 
da Justiça, atualmente um milhão e quinhentos mil 
estrangeiros moram no País. A expectativa é que esse 
número aumente: no primeiro trimestre de 2012, o 
Ministério do Trabalho concedeu visto trabalhista para 
mais de 17 mil pessoas vindas de diferentes nações. Em 
2011, foram um pouco mais de 13 mil vistos. Quais são 
os principais desafios? Como a presença deles contribui 
para o Brasil? Essas e outras questões serão discutidas 
no Sala Debate.
Convidados:
Hélion Neto, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos Migratórios da UFRJ;
Marina Novaes, advogada do Centro de Apoio ao 
Migrante (CAMI);
Gilberto Manigrassi, vice-presidente da Associação 
Nacional de Estrangeiros e Imigrantes no Brasil (ANEIB).

Empreendedorismo – no ar em 21 de agosto
De acordo com a pesquisa GEM, o Brasil possui mais de 
27 milhões de pessoas envolvidas ou em processo de 
criação de um negócio próprio. O número é expressivo 
e tende a aumentar, afinal estamos recebendo grandes 
eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Será 
que empreender virou moda? Qual a importância dos 
micro e pequenos empreendedores para a economia 
nacional? Ainda é muito burocrático abrir uma empresa? 
Essas e outras perguntas são respondidas no Sala 
Debate.
Convidados:
Rodrigo Coelho, gerente do Departamento de Fomento 
Institucional – Área de Planejamento FINEP;
Fabiana Pereira Leite, analista do Sebrae/ Rio de 
Janeiro;
Cláudio do Sucolé, empresário.

Greve nas Universidades – no ar em 28 de agosto
Segundo o último Censo da Educação Superior, o Brasil 
tem quase 6 milhões e 400 mil alunos espalhados por 
mais de 29 mil cursos de graduação. Se comparar com o 
ano de 2001, crescemos mais de 100% quando o assunto 
é o número de alunos inscritos em cursos universitários. 
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Os dados impressionam, mas será que a qualidade 
acompanhou o crescimento? No último ranking da Times 
Higher Education, que mostrou as duzentas melhores 
universidades do mundo, somente uma brasileira 
apareceu: a Universidade de São Paulo. Desde o dia 
17 de maio, a greve dos professores das faculdades 
públicas figura nas manchetes de todos os jornais. Uma 
das reivindicações é exatamente a qualidade do ensino. 
Será que o Enade é a melhor maneira de avaliar as 
universidades? Que caminhos precisam ser percorridos 
para conseguirmos um ensino superior melhor? Essas e 
outras questões são debatidas no Sala Debate.
Convidados:
Ricardo Ismael, cientista político PUC RIO;
Adilson Pereira dos Santos, professor da Universidade 
Federal de Ouro Preto;
Eduardo Anjos, estudante de Engenharia Eletrônica e 
Computação da UFRJ.

Humanização do Parto – no ar em 4 de setembro
O Sala Debate traz ao estúdio do Canal Futura uma 
reflexão sobre a humanização do parto. A Organização 
Mundial da Saúde recomenda que até 15% dos partos 
sejam feitos de forma cirúrgica, mas atualmente, no 
Brasil, aproximadamente 52% dos bebês nascem por 
cesárea. Vamos tratar sobre as diversas visões acerca 
dos tipos de parto, as regionalidades envolvidas nas 
práticas do parto, a questão do atendimento público à 
gestante e o acompanhamento do pré-natal.
Convidados:
Paula Viana, coordenadora Grupo Curumim;
Dário Pasche, diretor do Departamento de Ações 
Programáticas e Estratégias em Saúde (Ministério da 
Saúde);
Marcos Dias, médico obstetra.

Eleições – no ar em 11 de setembro
Em 2012, completamos 30 anos da primeira eleição 
direta, após o Regime Militar, para os cargos de 
governador, senador, prefeito e deputados estadual 
e federal. No Brasil, de acordo com a Justiça Federal, 
aproximadamente 450 mil pessoas estão disputando 

o cargo de vereador e há mais de 15 mil candidatos a 
prefeito. Mas será que os eleitores sabem o papel de um 
vereador? E as funções de um prefeito? Essas e outras 
perguntas são discutidas no Sala Debate.
Convidados:
Alexandre Rollo, advogado especialista em Direito 
Eleitoral;
Felipe Borba, cientista político.

Novos Relacionamentos – no ar em 18 de setembro
O Sala Debate traz uma reflexão sobre as novas formas 
de se relacionar: poligamia, poliamor, casamento 
virtual, traição assistida, filhos cangurus, casamento 
gay, mercado de trabalho virtual etc. O que é o amor 
romântico? A família tradicional está perdendo espaço? 
Um casal consegue ser feliz para a vida toda? Essas e 
outras questões são discutidas no Sala Debate.
Convidados:
Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora;
João Paulo Lins e Silva, advogado;
Carlos Costa Ribeiro, professor do Instituto de estudos 
sociais e políticos (Iesp-Uerj).

Energias Renováveis – no ar em 25 de setembro
De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, 
os brasileiros consumiram quase 35 bilhões de litros 
de gasolina no ano passado. Em comparação a 2010, o 
número cresceu 19%. Esse dado corrobora com vários 
especialistas que falam sobre o aumento do consumo na 
energia. Algumas perguntas que surgem são: será que 
há espaço para as fontes energéticas renováveis? Como 
podemos investir mais nessas fontes?
Convidados:
Suzana Kahn, professora da Coppe – UFRJ;
Amilcar Guerreiro, presidente interino da EPE (Empresa 
de pesquisa energética);
Mauro Passos, presidente do Instituto Ideal.

Crowdfunding – no ar em 2 de outubro
O Sala Debate discute o crowdfunding, ou o 
financiamento coletivo. O crowdfunding está sendo uma 
solução para músicos, escritores, companhias teatrais, 
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atletas e até projetos sociais conseguirem verba para 
suas ideias. Só para dar uma dimensão desse mercado: 
de acordo com a revista Forbes, o dinheiro obtido através 
do crowdfunding ao redor do mundo, em 2011, foi algo 
em torno de 1,5 bilhão de dólares, número que deve 
dobrar em 2012.
Convidados:
Vinícius Pereira, professor; 
Ariel Tomaspolski, produtor audiovisual;
Rodrigo Maia, sócio do Catarse.

Mudanças no Código Penal – no ar em 9 de outubro
Um grupo de juristas está propondo mudanças no Código 
Penal Brasileiro, que é de 1940. O tema é extremamente 
polêmico, porque essas mudanças envolvem assuntos 
como estupro, crimes cibernéticos, aborto, bullying, 
tráfico de drogas... O Sala Debate lança um holofote 
nessa discussão. 
Convidados:
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional 
da República;
André Perecmanis, advogado;
Paulo Jorge Ribeiro, sociólogo.

Criança e Consumo – no ar em 16 de outubro
De que maneira as novas mídias e as novas tecnologias 
mudaram o sentido de ser criança? Preocupados em não 
deixar de lado as brincadeiras clássicas que garantem 
a socialização e a formação de valores corretos, pais e 
educadores encaram o desafio de se manter atualizados 
para encontrar um equilíbrio saudável na rotina dessas 
crianças. Alvo preferido das campanhas de marketing, 
os chamados “nativos digitais” correm o risco constante 
de acreditarem que ter é mais importante que ser.

Convidados:
Andreia Calçada, psicóloga, psicoterapeuta, pós-
graduada em Psicopedagogia pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro; 
Gabriela Vuolo, coordenadora de Mobilização do 
Instituto Alana;
Claudia Correia, educadora.

Mudança de Hábitos Alimentares – no ar em 23 de 
outubro 
O Sala Debate aponta os holofotes para as mudanças nos 
hábitos alimentares do brasileiro. De acordo com pesquisas, 
48% dos brasileiros estão acima do peso, se alimentando 
de forma errada. A rotina pesada nas grandes cidades e 
o valor dos alimentos são desculpas utilizadas para a 
alimentação desbalanceada. Um paradoxo a essa realidade 
é que as pessoas estão cada vez mais se aproximando do 
vegetarianismo, dos produtos orgânicos e de práticas que 
aliam saúde, bem-estar e sustentabilidade. 
Convidados:
Camila Santos Rodrigues, nutricionista graduada pela 
UFRJ;
Ana Branco, professora do Departamento de Artes e 
Design da PUC Rio desde 1981;
Antonio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional 
de Agricultura (SNA).

Alienação Parental – no ar em 30 de outubro
O Sala Debate discute a alienação parental. A síndrome 
de Alienação Parental é o termo proposto pelo psicólogo 
norte-americano Richard Gardner para a situação em 
que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper 
os laços afetivos com o outro genitor, criando fortes 
sentimentos de ansiedade e temor. Não perca.
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Convidados:
Alexandra Ullmann é advogada e psicóloga formada 
pela PUCRJ, professora universitária, e uma das mais 
importantes especialistas em Direito de Família no País, 
especialmente em casos de alienação parental, guarda 
compartilhada e falsas denúncias de abuso;
Sérgio de Moura Rodrigues, acadêmico de Direito da 
Universidade Feevale-NJ-RS, profissão oficial de Polícia 
Militar, aposentado, e bacharel em Ciências Contábeis. 
Presidente em segunda gestão da Associação Brasileira 
Criança Feliz, cuja bandeira é a divulgação da Alienação 
Parental e defesa da Guarda Compartilhada;
Lenita Pacheco Lemos Duarte, natural de Niterói, Rio 
de Janeiro, é graduada em Psicologia, pós-graduada 
em Psicanálise pela Universidade Estácio de Sá (Unesa) 
e Mestre em Psicanálise pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj), além de membro da Escola 
de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lucaniano Brasil 
Fórum Rio de Janeiro.

Por que Pobreza? – no ar em 27 de novembro
O projeto Why Poverty? é uma parceria internacional 
onde oito documentários e trinta curtas-metragens 
serão exibidos em mais de 70 emissoras do mundo 
inteiro, para fomentar a discussão em torno do assunto. 
A expectativa é de que 500 milhões de pessoas assistam 
às produções. O Futura é o parceiro exclusivo no Brasil. A 
ideia é abordar temas como saúde, educação, qualidade 
de vida, políticas públicas e condições de nascimento em 
circunstâncias de pobreza. Os vídeos contam histórias 
de pessoas que buscam a superação de sua condição e 
os desafios que precisam enfrentar em diferentes locais 
e suas realidades. O Sala Debate propõe pensar em 
como atitudes e decisões pessoais podem influenciar na 
manutenção ou superação da pobreza. 
Convidados:
Mônica Bolle, é macroeconomista, professora, 
PhD em Economia. Chefiou a área de Pesquisa 

Macroeconômica Internacional do Banco BBM e 
trabalhou no Fundo Monetário Internacional em 
Washington, tendo participado em missões para 
diversos países;
Márcio Costa possui graduação em Ciências Sociais 
pela Universidade Federal Fluminense (1982), mestrado 
em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (1992) e doutorado em Sociologia pelo 
Iuperj (1998). Atualmente, é professor associado da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador 
do GT Educação e Sociedade da Sociedade Brasileira de 
Sociologia, desde 2004;
Juraci Cesar, médico com residência em Medicina 
Preventiva e Social, é especialista em Saúde 
Internacional e mestre e doutor em Epidemiologia. 

CANAL FUTURA
Apresentadores: José Brito Cunha, Thiago Gomide e 
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Coordenador do núcleo de jornalismo: 
José Brito Cunha 
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Produção: Fabianna Amorim
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Causas e eFeitos de uma Boa mensagem
José Brito Cunha – Coordenador de Jornalismo do Canal Futura

Sempre que surge a oportunidade de explicar a alguém 
como é fazer jornalismo dentro de um projeto social de 
comunicação fico satisfeito com o final da conversa. 
Produzir informação e prestar serviço em um ambiente 
onde a educação está constantemente alinhada ao 
discurso feito ao público é algo gratificante. Isso nos 
faz entender melhor o sentido da profissão e o papel 
de um comunicador pelo desenvolvimento de um país. 
O trabalho fica mais prazeroso quando percebemos 
que o objeto narrado pode se transformar em elo forte 
entre emissor e receptor de uma mensagem. Em bom 
português: quando o telespectador compreende com 
mais clareza uma história e percebe que ele mesmo 
pode ser um agente de transformação da realidade 
onde vive é sinal de que, pelo menos em parte, a missão 
está cumprida. Missão de fazer refletir, mobilizar e 
também de tirar a sociedade da zona de conforto, zona 
da indiferença, de onde as pessoas parecem não se 
importar com a vida ao seu redor e, claro, de onde é tão 
comum emitir críticas, muitas vezes justas e pertinentes, 
mas que precisam de melhor embasamento.

O Núcleo de Jornalismo do Canal Futura atua de forma 
articulada com uma rede de colaboradores de perfis 
distintos e competências em comum pelo Brasil afora. 
O ano de 2012 foi marcado por importantes conquistas. 
Lançamos o segundo chamado público para produção 

de reportagens documentais na faixa Sala de Notícias. 
A iniciativa consolida um formato de produção de 
conteúdo em parceria com realizadores independentes. 
Já são mais de 120 produções exibidas. As obras 
audiovisuais abordaram temas relevantes da agenda 
política brasileira, entre eles destaque para discussões 
sobre saúde, sustentabilidade, empreendedorismo, 
educação, cultura e cidadania. Olhares apurados a 
respeito da mobilidade urbana e da valorização da 
memória de nações africanas renderam prêmios 
e menções honrosas às equipes. Ano de avanços 
também na construção de um projeto editorial 
independente e estruturado em padrões de qualidade 
firmados em alinhamento à consultoria do Instituto 
pelo Desenvolvimento do Jornalismo – Projor, que tem 
contribuído sistematicamente junto às equipes pela 
busca de soluções para desafios diários na redação. 

O relacionamento com a rede de universidades parceiras 
do Canal Futura, além de estratégico para garantia de 
pluralidade no discurso oferecido ao público e fundamental 
para a disseminação de conteúdos audiovisuais pelo 
País, continua avançando a passos largos. A partir de um 
realinhamento dentro do próprio Núcleo de Jornalismo, 
instituiu-se a prática de visitas rotineiras às praças das 31 
universidades que têm parceria com o Canal Futura. Esta 
é uma via de mão dupla, pois estreita o contato e permite 
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uma formação mais completa das partes envolvidas. 
Todos enxergam todos e o sentido de grupo se torna mais 
eficaz. Ao longo do ano, foram mais de 430 reportagens 
produzidas por equipes universitárias para exibição em 
rede nacional no Jornal Futura. O noticiário contou ainda 
com duas grandes séries sobre educação criadas a partir 
de relatórios do Unicef sobre crianças e adolescentes fora 
da escola e do Movimento Todos pela Educação sobre a 
rota dos recursos públicos no setor.

O termo sustentabilidade, tão difundido nos últimos 
tempos, entrou de vez no consciente coletivo do 
público brasileiro em 2012 com a realização da 
Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente, no Rio de Janeiro. Por conta disso, o 
Conexão Futura se mudou de mala, cuia, câmeras e 
microfones para o Forte de Copacabana, de onde 
acompanhou alguns dos principais debates da 
sociedade civil a respeito dos rumos do planeta. Da 
feira de São Cristóvão ao Real Gabinete Português de 
Leitura, passando por comunidades tradicionais da 
Amazônia e rincões do sertão nordestino, o programa 
questionou temas de interesse público em parceria 
com a área de mobilização comunitária do Canal 
Futura, sempre atuante na construção de pautas em 
sintonia com grandes causas em defesa da cidadania 
e do desenvolvimento.

Fazer a diferença também foi preciso. Mais uma vez. 
Entre exposições, mostras culturais e campanhas 
de vacinação, a pauta da responsabilidade social 
foi acompanhada de perto pelas equipes da área de 
desenvolvimento institucional da Fundação Roberto 
Marinho e do Núcleo de Jornalismo. A partir da 
relevância dos assuntos tratados e do interesse da 
audiência, interprogramas pulverizaram a grade de 
programação com ações dos parceiros mantenedores 
do Canal Futura. Iniciativas que a cada ano ganham 
peso nos debates sobre os avanços da educação no 
País. E se o assunto é debate, podemos dizer que não 
faltou polêmica nas noites de terça-feira. Na cola 
dos temas mais quentes da semana o programa Sala 
Debate foi repaginado, contou com mais intervenções 
dos internautas e assumiu, definitivamente, o papel de 
crítico incisivo aos mais variados pontos de vista dos 
convidados do programa.

Para todos aqueles que se sintam à vontade em fazer da 
reflexão sobre um tema o pontapé inicial para a tomada 
de atitude, fica aqui o convite a acompanhar nas tardes 
de segunda a sexta a programação do jornalismo. Não 
é à toa que uma das frases que melhor definem o papel 
do Canal Futura está diretamente associada ao nosso 
ofício: não são as respostas que movem o mundo. São 
as perguntas. Questione. Sempre.
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O Sala de Notícias é um espaço 
para reportagens documentais 
com 13 minutos de duração que 
contempla diversidade de olhares, 
linguagens e narrativas com relevância 
contemporânea para o Brasil e para 
o mundo. Vai ao ar de segunda a 
sexta-feira, às 14h30 e 21h. Entre 
as conquistas recentes está a 
produção em rede e a capacidade 
de gerar outros debates na grade 
de programação. Em 2012, foram 
produzidos 68 episódios, entre eles 
produções internas, aquisições 
e 40 projetos selecionados no 1º 
Chamado Público do Núcleo de 
Jornalismo. Com quase 200 propostas 
inscritas, esta iniciativa marcou a 
busca por narrativas inovadoras e 
contextualizadas e se transformou 
em foco estratégico para a produção 
de novos conteúdos em parceria com 
realizadores independentes de todo 
o País. Desde então, a prática da 
seleção de projetos vem conquistando 
mais profissionais de cinema e 
comunicação dispostos a viabilizar 
obras audiovisuais de qualidade para o 
Sala de Notícias.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIO: o tema Cicloativistas 
foi vencedor do 19º Prêmio CNT 
de jornalismo, na categoria meio 
ambiente, realizado em 5 de dezembro 
de 2012.

sala de notÍCias

Sinopses por episódio (15 minutos):

De Repente – no ar em 6 de fevereiro
Wanda Pinheiro, poeta e repentista, após a tragédia natural que se abateu sobre 
a cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, retorna a sua casa pela 
primeira vez, encontrando-a interditada. No calor desta emoção, Wanda expressa 
espontaneamente, em versos singelos, suas memórias, reflexões e desejos. Este 
documentário busca a poética da esperança, a força humana que nasce no vazio do 
presente trágico, mas que olha o porvir da vida que segue.
Direção: Regina Carmela 

Funk na CT – no ar em 10 de fevereiro
O estilo musical conhecido na maioria das comunidades e periferias brasileiras sofre 
preconceito por causa da simplicidade das letras e das batidas, mas tem adeptos 
fiéis em todo o Brasil. O documentário Funk na CT leva para a tela do Canal Futura 
o envolvimento de jovens de um dos maiores complexos habitacionais do Brasil, a 
Cidade Tiradentes, na região leste da cidade de São Paulo, com a cultura funk. São 
jovens que contam dificuldades e alegrias nas letras e inspiram milhares de outros 
jovens de uma forma positiva nos bailes promovidos dentro e fora da comunidade.
Direção: Leandro HBL

Índios do Nordeste – no ar em 13 de fevereiro
O Sala de Notícias Índios do Nordeste conta a história de luta dos povos que viviam 
nômades no semiárido desde as primeiras ações colonizadoras na região até os dias 
de hoje, ressaltando a resistência indígena no sentido de conservar seus hábitos e 
costumes. A conquista do sertão nordestino pelos portugueses custou o massacre 
físico e cultural de dezenas de etnias, entre meados do século XVII e início do 
século XVIII. Para impedir o avanço do gado sobre seu território, os índios reagiram 
violentamente. E para os colonizadores a resistência do nativo à imposição de seus 
interesses justificou a deflagração de um longo período de caça ao índio, chamado 
a guerra dos bárbaros, que nossa historiografia ignorou durante muito tempo. O 
programa mostra que os povos indígenas do Nordeste, hoje, são herdeiros dessa 
longa trajetória: primeiro a resistência e a luta física; depois o aldeamento comandado 
pelos missionários católicos, em que as etnias se fundiram e se reinventaram, mas 
a grande maioria perdeu seu idioma. Para isso a equipe de reportagem percorreu a 
região visitando cinco aldeias localizadas em Alagoas, na Bahia e em Pernambuco. 
Em cada uma foi registrado o cotidiano da comunidade e suas estratégias para seguir 
preservando sua cultura, seja a partir dos costumes religiosos ou pela manutenção 
da língua, como fez o povo Fulni ô, o único que preservou seu idioma. Além disso, o 

222



programa ouviu os poucos especialistas sobre o assunto, 
a linguista Maria Pankararu, a antropóloga Sílvia 
Martins, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a 
historiadora Idalina Pires, da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e o historiador Pedro Puntoni, da 
Universidade de São Paulo (USP).
Produção interna
Roteiro e reportagem: Marcílio Brandão

Carnaval e Religiosidade – no ar em 20 de fevereiro
Os ensaios que antecederam a abertura oficial do 
carnaval 2011 serviram de cenário para a realização 
deste documentário, que mostra os elementos que 
unem a religiosidade e o carnaval. Em Salvador, na 
Bahia, o bloco Afoxé Filhos de Ghandy leva para o 
asfalto os cantos do candomblé. No Recife, capital 
pernambucana, a batida das alfaias e atabaques 
de um dos mais tradicionais grupos de maracatus, 
o Porto Rico, e que também utiliza a linguagem do 
candomblé. Os Caboclinhos tradicionais tem relação 
com o culto da jurema, árvore nativa do Brasil. O grupo 
dos Sete Flechas é um dos poucos que ainda mantém 
fundamentos religiosos. Outro grupo de Caboclinhos 
é o Canindé, que fica localizado em Camaragibe, na 
grande Recife, e que aposta nas futuras gerações para 
manter viva a tradição no carnaval.
Produção interna
Roteiro e reportagem: Pablor de Moura

Samba de Fronteira – no ar em 21 de fevereiro
Fuzileiros cariocas às margens do rio Uruguai, gaúchos, 
mulatas na fronteira e... – deu samba no pampa. Samba 
de Fronteira resgata a memória do samba que desceu 
os morros do Rio de Janeiro e foi muito além da cidade 
maravilhosa, até os confins do Brasil, entre milongas, 
coxilhas e um certo sotaque castelhano. 
Direção: André Costantin e Nivaldo Pereira

Terminal Santo Ângelo – no ar em 6 de março
Um filme sobre um lugar que você não imagina que 
ainda exista nos dias de hoje; onde moram pessoas 
que padecem de uma doença que todos pensam estar 
enterrada no passado. É disso que trata o Terminal 
Santo Ângelo, documentário que descortina uma 
realidade que poucos conhecem e ajuda a amenizar um 
preconceito construído no decorrer da história, desde os 
tempos bíblicos, e que até hoje contamina o imaginário 
das pessoas.
Direção: Alunos do intensivo de documentário da 
Academia Internacional de Cinema/2011

Retratos de Mestres – no ar em 9 de março
Neste programa, um grupo de professores e diretores 
escolares do Brasil viajou ao Canadá para conhecer 
boas práticas no modelo de educação pública daquele 
país. Como vencedores do Prêmio Sesi de Educação, 
eles foram convidados a conferir o modelo canadense 
de ensino. O Canadá foi escolhido porque ficou em sexto 
lugar no último exame do PISA – Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos. Eles acompanharam escolas 
dos ensinos fundamental e médio, além da educação 
para imigrantes. O jornalista Pablo de Moura esteve 
com o grupo e registrou as atividades em uma 
videorreportagem.
Produção interna
Roteiro e reportagem: Pablor de Moura

Golfe: uma Tacada de Classe – no ar em 14 de março
Dois jovens golfistas: Cristian Barcelos, de 17 anos, e 
seu professor, Tiago Silva, de 27, além do representante 
da Federação Paulista de Golfe, Durval Pedroso, fazem 
uma análise sobre o elitismo do esporte no Brasil. 
Como é possível treinar e disputar torneios sem um alto 
investimento e como projetos sociais, como o Japeri 
Golfe, e educativos, como o Golfe Nota 10, podem ajudar 
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a driblar a dificuldade financeira e formar novos atletas. 
O golfe volta a ser olímpico em 2016, e essa perspectiva 
aumenta as esperanças de que o esporte finalmente se 
torne popular, mas para isso é preciso investimentos 
públicos e privados.
Direção: Paula Schitine

Vidas Deslocadas – no ar em 16 de março
Os palestinos foram o único povo reconhecido pela República 
Socialista do Iraque como refugiados. Logo após a queda 
de Saddam Hussein, perderam todos os seus direitos de 
permanecer no país. O Sala de Notícias apresenta o casal 
Faez Abbas y Salha Nasser, que tiveram que deixar o Iraque 
em 2003 e viveram 4 anos no campo de refugiados Al-
Ruweyshed, em terra de ninguém entre Iraque e Jordânia. 
Em setembro de 2007, foram reassentados no Brasil com 
outros 120 refugiados palestinos.
Direção: João Marcelo Gomes

Depois da Copa – no ar em 23 de março
O sonho africano tornou-se realidade quando o 
continente sediou a sua primeira Copa do Mundo, em 
2010. Mas, a partir do ponto de vista dos sul-africanos, 
o que acontece com o país após a Copa do Mundo? 
Direção: Natália da Luz e Douglas de Oliveira

De Braços Nem Tão Abertos – no ar em 26 de março
Com a economia aquecida, o Brasil vem atraindo um 
número cada vez maior de imigrantes. Apesar de o País ser 
tido como uma nação que recebe os estrangeiros de braços 
abertos, a verdade é que muitos sofrem com a burocracia 
da Polícia Federal para conseguir o visto de permanência. 
A dificuldade que os imigrantes em situação irregular 
enfrentam para obter o documento brasileiro oficial é o 
principal assunto deste programa. Mas ele também lança 

um olhar sobre outros desafios que os estrangeiros ainda 
enfrentam para consolidar a plena cidadania no País, como 
a conquista do direito ao voto.
Direção: Repórter Brasil

Tal Pai, Tal Filho – no ar em 28 de março
Três mulheres, retirantes nordestinas, moradoras da 
periferia, no extremo sul de São Paulo, têm suas histórias 
contadas por meio da criação de seus filhos e a herança 
de suas profissões, este é o foco deste documentário. 
A intenção com este tema é trazer à tona a discussão 
sobre profissões que aparentemente estão fadadas ao 
esquecimento e servem apenas de complemento para 
as classes D e E.
A dona Maria é borracheira e largou o emprego fixo 
para ter seu próprio negócio. Junto com sua filha e 
marido, tocam o comércio e sonham com a ampliação 
das atividades da família. Enquanto isso, dona Ivanilda, 
diarista, se orgulha de ter uma filha professora, que 
consegue ser remunerada e manter o contato com a 
comunidade, no local onde iniciou o trabalho voluntário 
há mais de 30 anos. Já dona Edite é herdeira de um 
dom de família: a habilidade manual. Criou oito filhos 
com a costura e o artesanato, e hoje todos fazem algum 
trabalho ligado a arte, por influência da mãe.
Com estas personagens temos um novo perfil da classe 
C, pois fazem dos seus trabalhos um negócio rentável 
para a família e conseguem transformar o meio em que 
vivem nas grandes periferias.
Direção: Marisa Mestiço

São Tomé e Príncipe – A Capoeira no País do Leve-
Leve – no ar em 3 de abril
São Tomé e Príncipe encanta pela natureza privilegiada. 
São duas pequenas ilhas no oceano Atlântico habitadas 
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por uma população jovem. Lá, 78% da população têm 
menos de 35 anos. O documentário da jornalista Dani 
Moura e do cinegrafista Felipe Sabugosa mostra a alegria 
do povo que vive de forma precária no país, que como 
poucos na África é pacífico. E lá o Brasil tem cerca de 
16 projetos de cooperação. Um deles utiliza a capoeira. 
A manifestação desenvolvida por escravos africanos no 
Brasil, hoje, promove inclusão social no território onde a 
maioria da população está desempregada. A série 
recebeu nota 10, na coluna da jornalista Patrícia Kogut, 
no jornal O Globo.
Produção: Equipe Futura
Roteiro e reportagem: Dani Moura

Pacientes: Loucos pela Sanidade – no ar em 5 de 
abril
Arte, trabalho e oficinas pedagógicas são uma boa 
alternativa para trazer de volta a autoestima e o direito 
à cidadania para pessoas que estiveram exiladas por 
serem consideradas loucas. Hoje, elas estão fora das 
grades dos manicômios. Longe dos hospícios, buscam 
ocupar um lugar na sociedade. Ainda há muito a fazer, 
mas já existem bons motivos para comemorar com toda 
a evolução das políticas na área de saúde pública no 
Brasil que aconteceram a partir dos anos 1990.
Direção: Andréia Nascimento

Ir e Vir – Mobilidade Urbana – no ar em 13 de abril
O Recife, como todo grande centro urbano, apresenta 
sérios problemas de transporte coletivo e de mobilidade: 
engarrafamentos, ônibus lotados, falta de alternativas, 
calçadas e ruas esburacadas. Os três personagens do 
programa revelam muito bem esta realidade. Cada um 
parte bem cedinho da manhã de um ponto diferente da 
Região Metropolitana para ir ao trabalho ou estudar. 
De ônibus, metrô e até de cadeira de rodas, as pessoas 
se viram como podem para transitar pela cidade. O 
programa mostra que a mobilidade, o ir e vir, nos 
grandes centros urbanos é um desafio e reflete também 
que todos nós vamos envelhecer uma dia e que, com a 
velhice, os problemas de mobilidade – a pé, de carro 
ou transporte coletivo – acabam atingindo quase todo 

mundo. A narrativa sugere possíveis alternativas para 
a questão e levanta reflexões sobre este desafio da 
modernidade: o ir e vir.
Direção: Paulo Costa

Rota do Sal – no ar em 17 de abril
Este programa acompanha trechos da expedição fluvial 
Rota do Sal Kalunga, que durante quatro meses navegou 
por 1.950km, do Centro-Oeste ao Norte brasileiro, nos 
rios Paranã e Tocantins. O ponto inicial é o quilombo 
Kalunga, em Goiás, onde vivem há cerca de 300 anos 
descendentes de escravos. A expedição passa pelo 
Pará, no quilombo do Umarizal, que, dentre outras 
particularidades, possui a manifestação cultural do 
Samba de Cacete, onde grandes tambores são tocados. 
A seguir, no Bico do Papagaio, região foco de conflitos 
agrários, será compartilhada a história do padre Josimo, 
que perdeu sua vida na luta com latifundiários pela 
posse da terra. Para finalizar, no quilombo do Maú, já em 
região amazônica, uma agradável conversa com o grupo 
musical Banguê Cinco de Ouro.
Direção: André Portugal e Cardes Amâncio

Terra Preta, Aço Prata – no ar em 20 de abril
O programa Terra Preta, Aço Prata aborda um exemplo 
específico de famílias que buscam o desenvolvimento a 
partir da agricultura familiar no Brasil. Ao mesmo tempo 
em que uma siderúrgica é instalada no município de Santa 
Cruz, no estado do Rio de Janeiro, a comunidade nipo-
brasileira que habita a região convive com os desafios 
para manter uma produção agrícola de subsistência.
Direção: Manoel Lampreia

Circos Mambembes – no ar em 24 de abril
O cotidiano de alguns circos no Norte e Nordeste do 
Brasil. Esses seres errantes e apaixonados por sua arte 
lutam para manter firme a tradição “do maior espetáculo 
da Terra”. Seja na Ilha de Marajó, seja no sertão 
pernambucano, eles demonstram a importância de 
manter-se viva a troca de saberes, vendo a tradição 
se perpetuar ao ser transmitida de geração a geração.
Direção: Fábio Meira
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Terno, Bola, Vassoura e Viola – no ar em 26 de abril
O que move o ser humano para continuar acreditando 
que seus sonhos são possíveis na vida? Este Sala 
de Notícias retrata a rotina de Marcelo. A partir de 
sua simplicidade e luta, o personagem mostra que é 
possível conquistar mais espaço na sociedade em que 
vivemos e colaborar pela melhoria de qualidade de vida 
de um ambiente coletivo. Com isso, ele desenvolve 
com harmonia atividades que vão deste o trabalho na 
companhia de limpeza urbana ao comando de uma 
equipe de futebol, tudo com muita música e bom humor.
Direção: Vinicius Roberto de Souza

Novos Migrantes no Rio de Janeiro – no ar em 30 
de abril
O ciclo de prosperidade econômica do Brasil aumentou 
em mais de 50% a presença de migrantes internacionais 
no País entre 2010 e 2011. Contando os que estão em 
situação irregular, já são 2 milhões de estrangeiros. 
Novos Migrantes no Rio de Janeiro mostra os desafios 
e esperanças de estrangeiros na mais atraente porta 
de entrada para novos visitantes, o Rio. Os recém-
casados congoleses LK e Nádia, os portugueses Marta e 
Queirós, a família franco-haitiana de Mélanie e Bob e o 
guatemalteco Miguel se permitem retratar e revelam a 
dimensão humana das estatísticas.
Direção: Tiago Carvalho Gomes de Almeida

Minha Ilha – no ar em 4 de maio
O artista plástico cubano, Raychel, explica como é ser 
jovem em Cuba e conviver com uma relação ambígua 
com o sistema comunista. Ele revela, através do seu 
discurso emocionante e curioso, uma geração com 
desejo de autoexpressão e conectada com o mundo, 
mesmo com as limitações ideológicas e de comunicação 
impostas na ilha.
Direção: Livia Perini Borjaille

Terceira Margem do Rio Unini – no ar em 7 de maio
Em 1980, ainda durante a ditadura militar, o Governo 
Federal criou o Parque Nacional do Jaú, no coração da 
Amazônia, em uma área de altíssima biodiversidade. No 

entanto, espalhadas pela mata e pelos rios da região, 
viviam ali centenas de famílias. Eram filhos e filhas de 
seringueiros que sobreviviam há décadas do extrativismo 
da floresta. Localizado no limite norte do Parque, o rio 
Unini se tornou palco de um movimento de mobilização 
em torno da permanência dessas populações na floresta. 
Com a ajuda de pesquisadores e agentes ambientais, os 
moradores iniciam um movimento para a criação de uma 
reserva extrativista na outra margem do rio. Ao longo 
de 10 anos de luta, esses personagens mostram como 
alternativas sustentáveis podem ser criadas tanto para 
a natureza quanto para o ser humano.
Direção: Ester M. Efér

Proteja-me Além das Fronteiras – no ar em 10 de 
maio
Todos os dias, cerca de 800 pessoas originárias dos 
países da América Central (Guatemala, El Salvador, 
Nicarágua, Honduras) entram clandestinamente no 
território mexicano. Eles carregam com eles a esperança 
de uma nova e incerta vida nos Estados Unidos, fugindo 
da insegurança e da miséria dos seus países de origem. 
Eles viajam sobre vagões dos trens de mercadorias que 
atravessam o México do sul ao norte. Suas situações 
irregulares os deixam ainda mais vulneráveis. Ao risco 
de cair do trem se adicionam os abusos da Polícia, do 
crime organizado, os sequestros, a tortura, os estupros 
e a morte. O Sala de Notícias Proteja-me Além das 
Fronteiras é uma prece mas também é um grito de 
desespero que algumas pessoas souberam ouvir. São 
mexicanos que ajudam seus vizinhos centro-americanos. 
A partir dos seus atos e palavras nos aproximamos 
sutilmente desses homens, mulheres e meninos 
migrantes.
Direção: Aude Chevalier-Beamuel

Na Baixa do Sapateiro – no ar em 15 de maio
O programa mostra oficinas tradicionais, as etapas 
do processo de produção artesanal de calçados e o 
envolvimento dos sapateiros com a atividade que, nas 
últimas décadas, tem sofrido com a grande concorrência 
dos produtos industrializados. Sapateiros que trabalham 
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na cidade do Rio de Janeiro compartilham histórias 
pessoais e lembranças de como a profissão mudou ao 
longo dos anos.
Direção: Rafael Nogueira e Rodolfo Gomes 

A Menina Branca – no ar em 17 de maio
Victoria tem 26 anos e, como boa parte dos habitantes 
da cidade do México, é fruto da mestiçagem entre 
populações indígenas e imigrantes europeus. Ela cresceu 
na periferia norte da cidade, se orgulha de suas origens, 
assim como da sua cidade natal. Vitória se beneficiou 
de mais oportunidades para adquirir um bom estatuto 
social, e hoje é psicóloga.
Ela se lembra que nos anos 90 alguns vizinhos tinham 
em suas casas pequenos altares dedicados a Santa 
Muerte. Nessa época, contava-se que um pedido feito e 
concebido pela Santa Muerte implicava retorno: a morte 
de um parente, e geralmente, de uma criança.
No entanto, só mais tarde, quando Victoria começa seus 
estudos, é que ela se interessa realmente pelo culto 
da Santa Muerte. Para chegar à faculdade, atravessa 
a cidade pegando diariamente o transporte público. 
Nesses lugares de “mistura social”, repara a figura da 
Niña Blanca. Essa figura se destaca nas tatuagens, nas 
roupas e nos pingentes das pessoas que aparentemente 
vêm de uma mesma classe social. Mas é uma 
coincidência mais íntima que incita Victoria a escrever 
sua tese universitária sobre a presença da Santa Muerte 
no espaço público da cidade do México.
Direção: Aude Chevalier-Beaumel

Memórias e Harmonias da Banda da Lapa – no ar 
em 21 de maio
Documentário sobre a centenária Banda da Lapa, de 
Florianópolis/SC, em atividade desde 1896. Sempre 

disposta para as mais variadas festas, acompanhando 
procissões no asfalto, nas areias das praias, no balanço 
dos barcos. Para sete ou sete mil pessoas, dia ou noite, 
sob sol ou vento sul, os músicos tocam nas praças em 
época de Natal e nas ruas durante o carnaval. Embalam 
chorinhos e dobrados, das marchinhas de Zé Pereira às 
marchas religiosas, fúnebres e militares. Uma banda 
que já foi da valsa, do bolero e do samba-canção, e que 
agora é samba, rock, pop, outras canções.
Direção: Daniel Choma

Quem Quer Ser Pesquisador – no ar em 23 de maio
Jogador de futebol, modelo, atriz/ator, médico, 
advogado, dentista... Desde cedo, as crianças são 
estimuladas a responder a pergunta “O que você quer 
ser quando crescer?”. As respostas variam, mas seguem 
o mesmo padrão estabelecido pela sociedade moderna. 
O importante é ser alguém bem-sucedido e modelo 
para os demais. Na hora de pensar na futura profissão, 
uma das últimas opções seria pesquisador. A falta de 
estímulo para pesquisa no País e, principalmente, a 
importância dada ao papel dele, seja nos investimentos, 
seja perante a outras pessoas, são alguns dos fatores 
que impulsionam o baixo número de pessoas atuando na 
área. Alunos de escolas públicas e particulares da faixa 
etária 8-14 anos, jovens pesquisadores, especialistas, 
educadores, filósofos e pesquisadores nacionais e 
internacionais ajudam a analisar o que deveríamos estar 
fazendo e o que podemos fazer para mudar esse quadro 
e garantir uma nova geração de pesquisadores.
Direção: Bruno Moraes

Sobre Rodas – no ar em 29 de maio
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, IBGE, hoje no Brasil são mais de 14,5 milhões 
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de pessoas com algum tipo de deficiência. “Esporte 
adaptado – Basquete sobre rodas” busca retratar e 
relatar a visão de atletas portadores de deficiência física, 
participantes da Associação dos Doentes e Deficientes 
Físicos de Lajeado, ADDEFIL, sobre o papel do basquete 
em suas vidas. O programa conta com entrevistas de 
atletas cadeirantes da ADDEFIL e profissionais das áreas 
da saúde e da educação, ligados ao projeto, destacando 
o papel importante da reabilitação, a inclusão social de 
deficientes físicos e a prática do basquete sobre rodas.
Direção: Marcus Staudt

Dá pro Gasto – no ar em 31 de maio
Dago é um brasileiro que vende tudo o que tem para 
ir à Europa estudar. O dinheiro acaba rapidamente. 
Foi passando por dificuldades financeiras que veio a 
conhecer Mark Boyle, um irlandês formado em Economia 
que resolve tentar passar um ano sem dinheiro. Esse 
encontro traz à tona várias questões sobre a importância 
do dinheiro, além de mostrar como é enfrentar o desafio 
de viver sem um centavo no bolso.
Direção: Dago Schelin

Tijolinho Aparente – no ar em 5 de junho
A pequena vila Conceição de Ibitipoca, distrito de 
Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, está vivendo 
um período de crescimento urbano, depois que foi 
redescoberta, nos anos 70, pelos ecoturistas que 
frequentam o Parque Estadual de Ibitipoca. Para evitar 
que o vilarejo perca suas características originais, 
os moradores se organizaram e lutam para que esse 
crescimento aconteça de forma ordenada e dentro de 
um padrão já estabelecido pelo Plano Diretor do distrito.
Direção: Cristianne Kiffer

Os Heróis do Navio Baleia – no ar em 7 de junho
O córrego Navio Baleia fica em Belo Horizonte, no bairro 
Pompeia. Nas décadas de 30 e 40, os primeiros moradores 
ainda conviviam ali num clima de harmonia com o meio 
ambiente. O córrego era um fator de integração, lazer e 
fonte de alimentação para muitas famílias. Só que, com 
o passar do tempo e a ocupação urbana desenfreada, ele 

começou a receber lixo e esgoto, sofreu assoreamentos, 
as matas ciliares foram extintas e o Navio Baleia se 
tornou um fio de esgoto.
Mas, por onde ele passa, há pessoas que saíram em sua 
defesa, mudando o rumo de sua história. É o caso da 
servidora pública Mércia Inês Pereira do Nascimento 
e do seu Nonô, de 70 anos. Mércia usou os bordados 
em crochê que produz para contar a história do córrego. 
Seu Nonô cuida, desde 1991, da qualidade da água de 
um dos afluentes do Navio Baleia. A limpeza trouxe de 
volta os pássaros e a vegetação original. O exemplo do 
aposentado já recebeu prêmios e é motivo de visitas de 
escolas e de ambientalistas.
Direção: Marcelo Passos

Kagwahiva – Pelos Caminhos dos Parintintin – no 
ar em 11 de junho
Segundo a recente atualização do Atlas da Unesco 2011, 
no Brasil existem cerca de 30 a 40 culturas e línguas 
indígenas, que estão em risco de desaparecer. Uma 
delas está na tribo Parintintin, que vive numa Reserva 
no Sul do Amazonas entre os rios Madeira e Tapajós. O 
programa mostra o esforço dessa tribo pela valorização 
de suas tradições e a preservação da oralidade 
indígena. As lideranças mais jovens da aldeia estão 
sendo capacitadas para o uso de meios audiovisuais. O 
objetivo é que eles utilizem a tecnologia e a educação 
para melhoria da qualidade de vida na tribo, podendo 
fazer um monitoramento mais efetivo do ciclo da 
chuva, demarcação das terras e acompanhamento da 
temporada das cheias.
Direção: Davilson Brasileiro

Jardim Gramacho – O Último Suspiro – no ar em 12 
de junho
Todos os dias, durante 34 anos, o Aterro Sanitário de 
Jardim Gramacho recebeu toneladas de lixo, vindos da 
cidade do Rio de Janeiro. Parte deste lixo é reciclável, 
o que atraiu centenas de catadores. Três gerações 
conseguiram sobreviver a partir desse trabalho. O 
aterro foi desativado em 1 de junho de 2012. Antes 
do fechamento, a maioria dos catadores abandonou o 
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local, já que os ganhos minguaram. O Sala de Notícias 
Jardim Gramacho – O Último Suspiro retrata os últimos 
catadores do aterro sanitário de Jardim Gramacho, que 
ali passaram suas vidas e agora são obrigados a buscar 
novas alternativas de renda. 
Direção: Cláudio Marques Vicente Vianna

Do Meu Lixo Cuido Eu – no ar em 14 de junho
Num pequeno espaço num fundo de quintal, Claudio 
e Eduardo têm uma horta, um minhocário, coelhos, 
galinhas e cabras. Por quê? Cada mês 1,5 tonelada de 
lixo deixam de ir para o aterro de Curitiba, pois passam 
por um ciclo de reaproveitamento neste pequeno recinto. 
O mais incrível é que não existe mau cheiro, a área é 
organizada e limpa. O projeto é apoiado por vizinhos e 
comerciantes do bairro. Em meio às atividades aparece 
a vigilância sanitária que entrega uma intimação para o 
fechamento do projeto.
Direção: Dago Schelin

A Cota de um Bairro – no ar em 18 de junho
Entre São Paulo e Cubatão desenvolveram-se nas 
encostas da Serra do Mar os bairros-cota. Por serem 
áreas de ocupação em área de proteção ambiental, 
criaram-se os impasses: não podem ser oficializadas 
pelo Poder Público, mas firmam-se através de melhorias 
públicas. Este Sala de Notícias debate a particularidade 
da altitude, bairros que se mesclam com a Mata 
Atlântica e a vida distante dos centros urbanos. 
Direção: Danson Knetsch

Hiscarianos – no ar em 19 de junho
Em 2009, os, Hiscarianos, tribo indígena da Amazônia, 
começaram a receber as aulas do Igarité, projeto de 
educação a distância realizado pela Fundação Roberto 
Marinho, juntamente com o Governo do Amazonas. O 
povo hiscariano se divide em quatro aldeias, e para se 
chegar lá são necessários dois dias de viagem, subindo 
pelo rio Nhamundá, a partir de Parintins. Evangelizados 
por pastores norte-americanos, em 1958, os Hiscarianos 
se dividem entre o desejo de manter viva suas tradições 
e a necessidade de aprender mais sobre a sociedade 

dos não índios. Neste contexto, o Projeto Igarité se 
apresenta como um aliado na busca pelo fortalecimento 
da identidade cultural dos Hiscarianos ao mesmo tempo 
em que procura oferecer as ferramentas para que eles 
possam lidar com o mundo dos brancos.
Direção: Sérgio Block

Cicloativistas – no ar em 21 de junho
As grandes cidades brasileiras param na hora do rush, 
nenhuma novidade. Mas você sabia que muitas vezes 
maiores limites de velocidade se refletem em menores 
médias de velocidade dos veículos? Para entender esta 
estranha equação, o Sala de Notícias Cicloativistas 
ouviu exemplos positivos de cidades como Copenhague 
e Londres. O programa traz uma reflexão sobre o 
movimento de cicloativistas brasileiros e quais são as 
mudanças necessárias para nos deslocarmos melhor em 
nossas cidades. 
Direção: Eliza Capai

Minha Idade Vale Ouro – no ar em 26 de junho
A reportagem tem por objetivo ser informativa e auxiliar, 
dando voz a essa parcela de população idosa ativa que 
vem crescendo cada vez mais no País. Vamos falar da 
questão da aposentadoria e conhecer a política de RH 
das empresas através de entrevistas com profissionais 
da área. Dona Ionícia dos Santos é uma senhora de 68 
anos, mas com disposição de 25. É caixa do supermercado 
Farinha Pura, localizado no bairro Humaitá no Rio de 
Janeiro. O luso-carioca José Botelho tem 81 anos e é 
clarinetista. Figura incomparável de um bom humor 
contagiante, conquistou o Brasil e o mundo com a sua 
música e fez sua carreira em cima de uma paixão. Vamos 
mostrar a superação desses idosos e a forma como eles 
se reinventam a partir de suas experiências de vida.
Direção: Emílio Galo

Migrantes Pendulares – no ar em 28 de junho
Migrantes Pendulares mostra a aventura de Taís, Juraci 
e Alexandre, que saem de suas casas todos os dias e 
participam da grande migração urbana que os geógrafos 
denominam de “movimento pendular”, atravessando a 
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cidade em direção ao trabalho ou ao estudo, para retornar 
ao ponto de origem no mesmo dia. De trem, ônibus, metrô, 
a pé ou de automóvel, presenciamos em tempo real as 
estratégias e obstáculos encontrados por cada um dos 
migrantes pendulares em seu percurso através do caos 
urbano. Com participação da professora Léa Francesconi, 
pesquisadora de geografia urbana da USP.
Direção: JR Vensan

Quilombo de Queimadas – no ar em 4 de julho
Em dezembro de 2008, a Superintendência do Incra – 
Instituto Nacional de Reforma Agrária, reconheceu a 
comunidade de Queimadas, a 600km de Fortaleza, como 
área remanescente de quilombos. A partir daí, eclodiu 
um conflito de terras que já vinha se delineando entre 
proprietários e quilombolas. São 8,5 mil hectares de 
terra que fazem parte do processo de desapropriação. 
O documentário Quilombo de Queimadas mostra pelo 
ponto de vista dos descendentes de escravos, que vivem 
na região há séculos, as dificuldades e incertezas desse 
processo que está transformando completamente a 
região.
Direção: Kiko Alves

Lar Doce Post It – no ar em 6 de julho
Uma casa no leste de Londres é o lar de aproximadamente 
vinte jovens. Eles são do Brasil, Espanha e Colômbia, e 
a maioria não consegue se comunicar em inglês – ou 
mesmo entre si. Este divertido curta-documentário 
mostra os desafios de compartilhar espaço, papel 
higiênico, odores na cozinha e outros momentos íntimos. 
Bilhetes pela casa poderiam oferecer uma solução para 
os problemas... ou talvez não.
Direção: Cristiano Reckziegel

Cavalgadas – no ar em 11 de julho
Pelas estradas de chão, antigas trilhas e cidades do 
interior do Brasil, seguimos rastros de sonhos. Durante 
oito dias, homens, mulheres, jovens e idosos percorreram 
335 quilômetros unidos por uma tradição denominada 
Cavalgada. Rumo à casa da Padroeira do Brasil, o cavalo 
ganha trato de gente, as paradas têm ar de festa e a 
viagem é coroada pela camaradagem entre todos. De 
Lima Duarte (MG) a Aparecida (SP), a paisagem encanta 
tanto quanto a receptividade das pessoas. Mas, sem 
dúvida, a emoção de chegar ao destino encerra o relato 
de união e fé.
Direção: Marcus Martins

Gigante do Papelão – no ar em 13 de julho
Curta-documentário que conta a história da arte do artista 
plástico Sergio Cezar e seu poder de transformação. 
Sergio usa materiais reciclados para recriar casas, 
favelas e cidades. Seu trabalho propõe uma reciclagem 
no olhar.
Direção: Bárbara Tavares

Comissão da Verdade – no ar em 18 de julho
Para refletir sobre os Direitos Humanos e a memória 
política, a reportagem “Construções de Memórias: 
a Comissão da Verdade no Brasil” pretende levar 
ao público uma visão panorâmica sobre os regimes 
militares instaurados no Brasil e na América Latina, suas 
consequências sociais e afetivas, e o novo cenário que 
surge com a instalação da Comissão da Verdade no Brasil 
em 2012. A Comissão analisará casos de violações contra 
os Direitos Humanos ocorridos entre 1946 e 1988. O Brasil 
é o último país da América Latina a criar esse mecanismo.
Direção: Érica Vieira
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Guarani, Gente da Mata e da Universidade – no ar 
em 20 de julho
Karay e Werá são alunos do curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica – 
Universidade Federal de Santa Catarina – junto com outros 
100 indígenas, das etnias guarani, caingangue e xoclengue, 
advindos dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo. O curso se 
propõe a formar professores indígenas capacitados para 
compreender questões relacionadas à territorialidade e ao 
Bioma Mata Atlântica, sem contudo minimizar a importância 
da manutenção das tradições e da língua indígena – fator 
essencial na resistência cultural do povo Guarani.
Direção: Marcia Paraíso Cavalcanti

Uma Noite no Metrô – no ar em 24 de julho
Milhões de pessoas em todas as partes do mundo 
utilizam metrô como meio de transporte. Em geral, é 
o mais rápido e eficiente e, em alguns lugares, o mais 
barato. Mas poucos sabem ou conhecem como funciona 
a engrenagem que faz o metrô funcionar. O que acontece 
depois que as estações são fechadas para o público? O 
Sala de Notícias passou uma noite no metrô e descobriu 
que, correndo contra o relógio, homens e mulheres 
fazem manutenção, limpeza e consertos e formam um 
interessante exército de pessoas que trocam a dia pela 
noite. Embarque neste programa diferente, certamente a 
sua próxima viagem de metrô será totalmente diferente.
Direção: Jorge Mansur

Parque Ecológico da Prainha – no ar em 26 de julho
Em 1989, no Rio de Janeiro, foi divulgada a existência 
de um projeto de uma Construtora Imobiliária que 
previa a construção de um hotel e de um condomínio 
de grande porte na área. O iniciativa gerou diversas 
manifestações, lideradas pela Associação de Surfistas, 
a favor da preservação da Prainha e do cancelamento do 
projeto. No mesmo ano, a Câmara Municipal elaborou 
um projeto de lei transformando a Prainha em Área de 
Proteção Ambiental. Vamos contar essa história por 
quem a vivenciou: um grupo de surfistas. 
Direção: Claudio Vianna

Baco dos Trópicos – no ar em 2 de agosto
Enquanto parte do Nordeste brasileiro vive a maior seca 
das últimas quatro décadas, parreirais de uma região 
às margens do rio São Francisco conseguem produzir 
até três colheitas por ano. São uvas para exportação 
ou produção de vinhos e espumantes. A mão de obra 
feminina caiu nas graças dos produtores, e em algumas 
funções elas chegam a ocupar 70% dos postos de 
trabalho. As atividades mais delicadas são destinadas a 
elas, mulheres que estão ajudando a transformar a vida 
de suas famílias.
Direção: Iêda Rozenfeld

Cidades Redesenhadas – no ar em 7 de agosto
A questão urbana sob o ponto de vista dos ilustradores, 
cartunistas e também humoristas Santiago e Edgar 
Vasques, ambos de reconhecido talento nacional 
e internacional. Ao discorrer sobre a especulação 
imobiliária, o tráfego caótico, a questão ecológica, a 
segregação dos condomínios, abordam não só miséria 
estética, mas também a miséria humana. Um tema 
tão caro a um país que pretende ingressar num mundo 
mais justo, mas ainda com tantas disparidades. Nada 
passa incólume pelo traço apurado destes artistas 
gráficos. 
Direção: Liliana Sulzbach e Cesar Graeff Santos

Puxada de Mastro – no ar em 14 de agosto
Olivença é um distrito de Ilhéus, no sul da Bahia, 
remanescente do povo indígena Tupinambá, onde ocorre 
um ritual de fé e tradição. Durante um surto de varíola 
ocorrido na aldeia por volta do século XVI, quando vários 
indígenas ficaram doentes, o pajé decidiu fazer uma 
promessa a São Sebastião, que, se os índios fossem 
curados da doença, levariam uma árvore da mata até 
a porta da igreja – um percurso de aproximadamente 
6km. Desde então, a Puxada do Mastro ocorre todos os 
anos, no mês de janeiro. Um ritual que se transforma ao 
longo dos anos e que atualmente envolve índios e não 
índios em uma festa popular e que se tornou parte do 
calendário municipal.
Direção: Ronald Souza de Jesus
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Cultura Fabril – no ar em 16 de agosto
Homem e cultura se alimentam e se influenciam 
mutuamente, não há homem sem cultura como também 
não há cultura sem homem. Através dos hábitos do 
operário, sua casa, máquina e ambiente de trabalho, 
conhecemos sua história, suas expectativas, e seus 
sonhos. Tendo como pano de fundo uma cidade cuja 
atividade econômica foi e ainda é predominantemente 
industrial, Cubatão, indagamos sobre como eles, os 
operários, modificaram a indústria e a cidade e como a 
cidade e a indústria os modificaram.
Direção: Danson Knetsch

O Futebol Imortal de Nelson Rodrigues – no ar em 
20 de agosto 
Um dos maiores dramaturgos do País, responsável por 
uma revolução no teatro brasileiro com a peça Vestido 
de Noiva, em 1943, Nélson foi também um brilhante 
escritor, cronista da vida como ela é e do futebol. Suas 
crônicas sobre o violento esporte bretão transformavam 
as partidas em verdadeiras batalhas épicas e os 
jogadores, juízes e bandeirinhas em heróis e vilões. 
Essas crônicas até hoje podem ser lidas com muito 
prazer porque falam não só do futebol, mas do Brasil 
da alma brasileira. No centenário do nascimento do 
genial Reacionário (era assim que ele se definia), o Sala 
de Notícias mostra por que as crônicas futebolísticas de 
Nelson Rodrigues são consideradas até hoje o melhor 
que o País já produziu no gênero.
Produção: Equipe Futura
Roteiro e reportagem: Jorge Melo

Barcaças do Tempo – no ar em 28 de agosto
Documentário sobre a pesca artesanal na Baía de 
Guanabara, o segundo episódio da série sobre profissões 
antigas. Diariamente, na comunidade do Gradim, em São 
Gonçalo, um movimentado leilão de peixes acontece 
no final da madrugada, uma das principais portas de 
desembarque de pescado extraído nas águas da baía. 
Acompanhamos um dia da rotina de pescadores do 
local para conhecer melhor sua situação de trabalho. 
Redução do estoque de peixes, ocupação desordenada 

de mananciais, despejo de esgoto sem tratamento, 
industrialização acelerada das margens e das ilhas da 
baía, tráfego contínuo de embarcações de grande porte 
são alguns dos graves problemas enfrentados por estes 
profissionais.
Direção: Rafael Nogueira e Rodolfo Gomes

Costura-se – no ar em 30 de agosto
Olinda tem tradição em costura artesanal, uma 
história que vem dos tempos em que não havia grifes 
e shopping. Ainda hoje, muitas pessoas sobrevivem 
do que desenham e costuram, desde fantasias, roupas 
e artefatos de couro. E há pessoas desse mundo da 
costura que se tornaram verdadeiros personagens da 
cidade, em particular do sítio histórico: dona Zefinha 
cozinha e desenha modelos impossíveis; Mestre Chico 
vira e revira cintos de couro; Dona Carmen faz consertos 
que “desconcertam”. E a roupa na medida, especial, se 
mistura com o desenho do lugar, Olinda de cores vivas 
e diversas.
Direção: Chiarina Maria Beloto do Nascimento

Arqueólogos Urbanos – no ar em 6 de setembro
Arqueologia não existe apenas no Egito, na Grécia e em 
Machu Picchu. Desde que o homem vive em cidades, ele 
deixa as marcas de sua presença e da época em que 
vive através dos restos que deixa. A arqueologia urbana 
é uma especialidade da arqueologia que desvenda este 
passado das cidades. As atuais obras do Metrô em 
São Paulo dão aos arqueólogos urbanos uma chance 
inédita de conhecer melhor a história dos brasileiros. 
Acompanhe a aventura destes cientistas e técnicos 
enquanto eles vasculham os subterrâneos da cidade à 
procura do nosso passado e fazem descobertas incríveis!
Direção: JR Vensan

Vizinhos Queridos – no ar em 12 de setembro
O programa Vizinhos Queridos vai até a Argentina 
descobrir o que os “hermanos” acham e esperam da 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A partir deste tema, o 
documentário investiga a rivalidade entre os países 
vizinhos. 
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O professor Pablo Alabarces, o jornalista Walter Vargas 
e o garçom Carlos Pino são argentinos de Buenos Aires 
que falam do Brasil sob um ponto de vista argentino.
Direção: Pedro Nogh

Viciados em Energia – no ar em 14 de setembro
Em meio a um mundo viciado em consumir energia com 
carros e eletrodomésticos, surge um grupo de amigos 
que resolve se juntar para criar um tipo de energia mais 
limpa, mais antiga e talvez até mais divertida. A ideia é 
simples, mas cativante. O produto final? Bicimáquinas... 
e muita alegria.
Direção: Dago Schelin

Longe do Oeste – no ar em 3 de outubro
Neste documentário, você conhece um aficionado por 
histórias de faroeste. Morador da pacata cidade de 
Bom Jesus de Itabapoana, no interior do Rio de Janeiro, 
Paulo Tardin está longe das aventuras e do cenário 
norte-americano do século XIX, mas guarda, dentro de 
casa, uma coleção com mais de 30 mil títulos de filmes. 
A maioria deles, das décadas de 1920, 30 e 40. Há mais 
de 20 anos, Paulo realizou o sonho de viajar e conhecer 
os cenários que tanto o inspiram. Hoje, aos 67 anos, 
se diverte e se emociona ao se lembrar de cada obra, 
personagem ou ator.
Direção: Rená Tardin Barros

Futuro do Nascer – no ar em 9 de outubro
Qual é a cultura de parto no Brasil hoje? Por que o país 
é o recordista mundial de cesáreas? Qual a relação da 
formação dos profissionais de saúde com este recorde? 
Como o reconhecimento de parteiras e de obstetrizes 
pode contribuir para mudar isso? Qual tipo de parto é 

mais saudável para a mãe e para o bebê? Um evento 
natural e sagrado, o parto tornou-se um ato médico, 
apesar da falta de médicos, de hospitais e de nascerem 
cerca de 3 milhões de bebês por ano. O Sala de Notícias 
foi a campo para saber por que a cesárea é uma questão 
de saúde pública e qual será o futuro do nascer no Brasil.
Direção: Mayara Boareto e Kleider Risso

Palhaços de Rua – no ar em 10 de outubro
O trabalho de três artistas conduz a narrativa do 
documentário que trata de uma das mais antigas 
figuras presentes no cotidiano das cidades: os palhaços. 
Cláudio Wendell, Jorge Lira e Alexandre “Sr. Palhaço” 
experimentam e relatam como é ser palhaço fora do 
circo, na rua, refletindo sobre o contexto atual de seu 
fazer artístico. Malabarismos, piruetas, paródias e 
provocações burlescas encontram palco nos espaços 
públicos e ganham novas leituras na comédia da vida 
moderna.
Direção: Rafael Bacelar Nogueira e Rodolfo da Silva 
Gomes

Memórias do Haiti – no ar em 17 de outubro
No início de 2010, um terremoto de consequências 
catastróficas atingiu o Haiti e deixou um milhão e 
trezentas mil pessoas sem casa. No dia seguinte, 
em São Paulo, o cirurgião-geral Dr. Milton Steinman 
recebeu um telefonema do Hospital Albert Einstein, um 
dos mais renomados do Brasil. Milton foi convocado 
para ir ao Haiti levar ajuda humanitária. O desafio foi 
aceito na hora, e, logo depois, ele embarcou para a 
República Dominicana, único acesso ao país devastado 
pelo terremoto. Este documentário revela o sentimento 
de quem entrou em contato com uma das maiores 
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catástrofes da História e tentou, de alguma forma, 
amenizar o sofrimento das pessoas que estavam no 
Haiti no dia 12 de janeiro de 2010.
Direção: André Pupo

Aloha – no ar em 24 de outubro
Este documentário mostra como os avanços tecnológicos 
acabaram com as barreiras entre surfistas com 
necessidades especiais e a paixão pelo mar. Aloha te 
convida a passar um dia na vida desses personagens, 
que, com pranchas adaptadas, correm atrás das 
melhores ondas. Essa é uma história sobre superação, 
alma e surfe.
Direção: Nildo Ferreira e Paula Luana Maia

Sebastião Encantado – no ar em 31 de outubro
Há 192 anos, ocorreu no município de Bonito, no agreste 
pernambucano, o primeiro movimento sebastianista 
do Brasil, e até os dias de hoje aqueles fatos são 
praticamente desconhecidos da maioria da população 
do estado e do País e muito pouco estudados pelos 
historiadores. Também em Pernambuco, quase 20 anos 
depois, em 1838, houve outra experiência coletiva de 
sebastianismo na então Pedra Bonita, hoje Pedra do 
Reino, no município de São José do Belmonte. Este, mais 
conhecido porque inspirou o escritor Ariano Suassuna 
em seu romance A Pedra do Reino, já adaptado para 
minissérie de TV. Em ambos os casos, o final da história 
é marcado por tragédias e massacres promovidos pelas 
forças oficiais contra aqueles que acreditavam na 
volta do rei português D. Sebastião, morto em batalha 
contra os mouros, como libertador do povo oprimido. A 
reportagem documental Sebastião Encantado registra 
esses fatos. O jornalista Marcílio Brandão e o cinegrafista 
Marcius Clapp foram a Pernambuco em busca de 
“vestígios” desses fatos, e ainda ouviram historiadores 
como Flávio José Gomes Cabral, Universidade Católica/
PE, e Jacqueline Hermann, Universidade Federal/RJ, 
e o escritor Ariano Suassuna, além de moradores das 
localidades onde ocorreram as tragédias. 
Produção: Equipe Futura
Roteiro e reportagem: Marcílio Brandão

Vestígios dos Bandeirantes – no ar em 14 de 
novembro
Bandeirantes paulistas: caçadores de indígenas, ou 
heróis desbravadores? Vestígios dos Bandeirantes 
mostra uma nova dimensão destes personagens, ao 
mesmo tempo tão controversos e tão importantes na 
história brasileira. Os bandeirantes são precursores 
do espírito empreendedor, multicultural e globalizado 
que define a cultura paulista até os dias atuais. Além 
disso, as casas bandeiristas, os principais vestígios dos 
bandeirantes que sobreviveram até nossos dias, são 
mostradas como testemunhas das mudanças ocorridas 
em São Paulo através dos séculos.
Direção: JR Vensan

Os Caretas do Cariri – no ar em 21 de novembro
A imensa maioria dos festejos religiosos mais 
ancestrais dos brasileiros tem nas suas origens 
um signo em comum: o sincretismo, a mescla entre 
cristianismo e as culturas e religiões africanas. Além 
disso, eram dos raros espaços e momentos de lazer 
para os que viviam na escravidão. A experiência da 
reforma agrária, ainda pouco conhecida em nosso 
país, vem transformando a realidade do meio rural 
sempre marcada pela exclusão social, onde um 
fenômeno novo de destaque é o fortalecimento 
da consciência de que a arte e a cultura são bens 
simbólicos, um direito de cidadania e um mecanismo 
de criação do sentimento de pertencimento e 
autoestima, o que tem gerado uma série de resgates 
de manifestações culturais outrora quase esquecidas 
no meio do sertão profundo.
Direção: Kiko Alves

Quem Cuida dos Meus Filhos? – no ar em 6 de 
dezembro
Quem Cuida dos Meus Filhos? contribui para uma reflexão 
sobre as complexas relações afetivas, empregatícias, 
pedagógicas, psicológicas do “cuidar” das crianças 
do nosso tempo. “Confere voz” àquelas mães que 
têm por profissão cuidar dos filhos de outras(os). O 
programa acompanha a rotina de duas mulheres, mães 
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e trabalhadoras, de como se organizam entre trabalho e 
filhos. Conta também com depoimentos de outras babás 
e da participação do médico pediatra José Martins 
Filho, professor titular e emérito da Unicamp e membro 
da Academia Brasileira de Pediatria, autor do livro A 
criança terceirizada, Editora Papirus.
Direção: Ana Isabel Cunha e Emily Sasson

Luiz Carlos Felizardo – Um Retrato em Meio Tom – 
no ar em 21 de dezembro
Ao completar 40 anos de carreira, Luiz Carlos Felizardo, 
um dos grandes expoentes da fotografia brasileira, 
tem sua obra comentada através do documentário 
Luiz Carlos Felizardo – Um Retrato em Meio Tom, que 
reúne depoimentos de artistas, familiares e amigos 
como Cristiano Mascaro, João Urban, Leopoldo 
Plentz, Fábio Del Re, Raul Krebs, Panta Astiazarán, 
Pedro Vasquez, entre outros. O mestre da fotografia 
em grande formato também é valorizado como escritor 
e pesquisador. O próprio artista utiliza uma frase de 
Jorge Luis Borges para definir seu trabalho: “Há uma 
hora da tarde em que o pampa quer dizer alguma 
coisa e não diz, ou entendemos e é intraduzível como 
a música”.
Direção: Liliana Sulzbach e Cesar Graeff Santos
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CroWdFunding: uma Forma diFerente  
de atuar e realizar
Publicado originalmente em www.futura.org.br

A palavra é difícil mesmo: crowdfunding. Segundo 
o dicionário de inglês Oxford, a pronúncia correta é 
kra―df―nd―― (craudfandin). Parece complicado, mas o 
conceito já foi aportuguesado e está sendo muito bem 
aplicado aqui no Brasil. O crowdfunding, ou financiamento 
coletivo, é a nossa velha e conhecida vaquinha. Quem 
nunca participou de uma, não é? Se você tem uma ideia 
e precisa de ajuda financeira para colocá-la em prática, 
nada melhor que reunir forças com os amigos, a família, 
os vizinhos, o porteiro, os colegas de trabalho e até o 
português da padaria… Você mobiliza uma porção de 
gente, cada um contribui com um pouquinho e aquela 
ideia ganha, finalmente, vida.

De uns tempos para cá, o financiamento coletivo tem 
ganhado visibilidade 2.0. Isso significa que a internet abriu 
um caminho de novas possibilidades para esse modelo. 
Foi em 2009 que o site norte-americano Kickstarter deu 
o ponta pé inicial para um processo digital de divulgação 
de projetos e financiamento seguro, conectando 
idealizadores a pessoas com interesses em comum. O 
grande barato desse modelo é, entre tantos outros fatores, 
que você reduz a quantidade de intermediários para 
viabilização de projetos de naturezas distintas (pode ser 
música, dança, literatura, cinema, esporte e até mesmo 
de cunho social), sem destinar verba pública para isso; 
recebe uma contrapartida pelo incentivo dado; investe 
em um projeto interessante de maneira transparente 
e voluntária; movimenta a economia local; aumenta a 
capacidade criativa de pessoas e organizações, agitando 
social e culturalmente uma região; possibilita o diálogo e 
a troca dentro de uma comunidade.

No geral, funciona da seguinte forma para quem quer 
financiar: você navega pelos sites de crowdfunding, 
visualiza os projetos em andamento, encontra um 

ou mais que lhe pareça interessante, preenche um 
cadastro e faz um investimento, dentro das faixas 
de valores apresentadas. Daí, é só acompanhar o 
andamento do projeto. Que fique claro: isso não é uma 
doação. Todos os projetos vêm acompanhados de uma 
contrapartida. O investidor recebe o dinheiro de volta, 
caso a campanha não atinja a sua meta.

Agora, se você está do lado inverso e tem uma ideia 
para colocar em prática, procure um site que tenha a ver 
com o escopo da sua campanha e a disponibilize para os 
organizadores da plataforma. Deixe claro sobre o que é o 
projeto, quais os objetivos pretendidos, estabeleça uma 
meta financeira, esclareça as contrapartidas que serão 
oferecidas e determine um prazo tanto para a campanha, 
como para a concretização da ideia. No mais, nunca se 
esqueça de atualizar seus investidores sobre o andamento 
do projeto, caso contrário, pode perder sua credibilidade.

Para entender melhor o funcionamento do crowdfunding 
e os impactos que esse modelo vem trazendo para 
a economia e a cultura do brasileiro, o Sala Debate, 
do Canal Futura, dedicou um programa inteiro para o 
tema. Além do público, que atua através das redes 
sociais, foram convidados a participar: Vinícius 
Pereira, Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e professor da 
UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), Ariel 
Tomaspolski, produtor audiovisual e co-fundador da 
Associação Juntos com Você, e Rodrigo Maia, 
jornalista e sócio da Catarse. O programa também 
contou com depoimentos de Bruno Beauchamps (criador 
da plataforma Sibite) e de Bruno Benjamim (gestor de 
captação de recursos da ONG ActionAid);  além da 
participação, via Skype, do cantor e compositor Leoni – 
que já teve um show seu financiado por colaboradores.
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Assista no perfil do Canal Futura, no Youtube,  
o Sala Debate sobre crowdfunding

Segundo Leoni, o modelo ainda tem muito chão para 
percorrer em terras brasileiras. “Eu esperava uma atuação 
maior. Você tem que vestir a camisa daquilo, se você quer 
que o projeto aconteça – ele passa a ser seu também. Além 
de ter uma uma recompensa, você ajuda a criar uma cena 
cultural. As pessoas não percebem que o crowdfunding 
é uma ferramenta política. Uma maneira de interferir na 
cultura da minha cidade, na cultura do meu país. Ajudando 
a acontecer as coisas que você acha mais relevantes”.

Vinícius endossa o discurso de Leoni e completa: “Ainda há 
um grande desconhecimento em relação a essa iniciativa, 
mas ela ainda é restrita a alguns nichos, restrita a alguns 
públicos específicos. Tudo leva a crer que isso vá crescer. 
Já temos projetos bem exitosos que vem abrindo áreas 
de atuação. E há um trabalho conjunto entre as pessoas 
que querem participar e instituições que querem fazer isso 
crescer. No Brasil, esse é um campo bastante fértil”, afirma. 
O professor ainda destaca a inovação que esse recurso 
inaugura na sociedade: “O que a gente está vendo nesse 
movimento é, em parte, o que estamos vendo em outros 
setores da cultura contemporânea, que é a reorganização 
dos atores e dos elementos que compõem uma cadeia. 
De certa maneira, o que a gente está vendo é uma lógica 
de produção e realização, contando com novos meios e 
elementos, num novo arranjo. Sem dúvida nenhuma é uma 
diversidade de formatos que esse modelo possibilita”.

Ariel apresentou, durante o programa, a plataforma 
Juntos.com.vc, que existe há quatro meses. É uma 
plataforma diferente, dentro do modelo de financiamento 
coletivo no Brasil, porque tem foco social e não arrecada 
nada das campanhas que abriga – tudo é repassado. 
“A gente aceita projetos de ONGs, de instituições sem 
fins lucrativos. Não aceitamos de pessoas físicas, como 
a maioria das plataformas. Fazemos todo um processo 
de análise de documentação da ONG, como um edital 
mais simples. Traçamos uma estratégia de divulgação 
do projeto junto com a ONG e analisamos a rede dela, 
pensando em como a rede será trabalhada na plataforma. 
Existe um trabalho prévio para ter maior garantia que 

aquela campanha vai ter sucesso. Não cobramos 
taxa de captação, pois isso para minimiza o custo 
da ONG. Preferimos nos manter com patrocinadores 
que acreditam na nossa causa, que mantêm a nossa 
plataforma para poder ajudar essas ONGs”, comenta. 
Em pouco tempo no ar, a Juntos.com.vc já obteve êxito 
em 7 projetos e tem mais três em processo de captação. 
“Estamos felizes com esses números, mas queremos 
sempre crescer. A gente vai aprendendo junto com a 
ONG que não captou, fazendo sempre um feedback para 
entender o porquê de não ter dado certo. Uma espécie 
de avaliação para as próximas campanhas”, fala.

De acordo com Ariel, a maioria das pessoas que investem 
na plataforma social prefere não ser reconhecida. “A gente 
acredita que a pessoa fez aquilo por um bem, porque quer 
ver uma mudança social vinda daquele projeto. O objetivo 
de levantar dinheiro para uma campanha é o principal do 
nosso trabalho, mas também queremos aumentar a rede 
da instituição que coloca a campanha na plataforma, 
aproximar a instituição das pessoas e dar mais visibilidade 
ao projeto. Algumas pessoas também nos procuram com 
a intenção de se voluntariar no projeto. O que é muito 
legal!”, acrescenta ele.

Rodrigo acredita que, para uma campanha de 
financiamento coletivo obter sucesso, é preciso muito 
engajamento e paciência. “Tem um funcionamento 
que é comum em todas as plataformas. É preciso 
reduzir a ansiedade e entrar na plataforma já tendo 
mapeado a rede de possíveis interessados – seja no 
Twitter, no Facebook, em perfis, tendo conversado com 
pessoas próximas… É muito importante que o círculo 
pessoal do realizador do projeto já saiba que ele vai 
entrar no ar, porque é esse círculo que vai fazer o 
primeiro levante, as primeiras arrecadações. Precisa 
ter paciência, porque uma campanha dá trabalho. E 
é muito importante começar preparado, planejado, 
identificando para quem você vai divulgar, qual o tom 
da divulgação, para não ficar na linha de ser chato, cair 
numa história de ficar pedindo dinheiro, mas também 
não ficar inativo e deixar a campanha em branco, já 
que a divulgação é de responsabilidade do realizador, 
mesmo com um suporte da plataforma”.
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Produzido pela TVE londrina para 
a BBC World News, Saqueando o 
Pacífico é um relato exclusivo dos 
segredos da indústria global da 
pesca, com base no trabalho do 
Consórcio Internacional de Jornalistas 
Investigativos (ICIJ – International 
Consortium of Investigative 
Journalists).

TEMAS: ecologia e ecossistemas; 
vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 30 minutos
No ar em 15 de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

saQueando o PaCÍFiCo

FICHA TÉCNICA 
Apresentação: Mort Rosenblum
Direção: Bill Treharne Jones
Produção: TVE para a BBC World News
Produção executiva: Steve Bradshaw (TVE) e Mary Wilkinson (BBC World News)
Edição: Sotira Kyriacou
Distribuição: Television for the Environment (TVE)

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman
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Um programa sobre sexo com 
as opiniões diferentes de três 
apresentadores. Irreverência e 
descontração sem perder a seriedade, 
mostrando que quando o assunto é 
sexo não existe uma verdade, mas 
várias. Este é o Sexo no Sofá.
Uma mulher heterossexual inteligente 
e descolada que não tem vergonha de 
dizer o que pensa. Um homossexual 
seguro de si, irreverente e bem-
informado. E um heterossexual 
moderno que sabe bem do que gosta 
e do que não gosta. Estes são nossos 
apresentadores que, mesmo sem 
saber tudo sobre sexo, vão atrás dos 
temas mais comuns (e os nem tão 
comuns assim) que povoam a mente 
de homens e mulheres.
Tudo isso num sofá. Em plena luz do 
dia. Em qualquer lugar da cidade, 
levando a discussão para o espaço 
público.
Três visões de mundo. Um assunto 
universal. Sexo no Sofá vem mostrar 
que sexo não é um bicho de sete 
cabeças. Quer discutir sexo com a 
seriedade necessária, quebrando tabus 
com irreverência e descontração? 

TEMAS: comportamento; sexualidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral 
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos
LICENCIAMENTO: 
PARCEIRO: Glitz/Turner

seXo no soFá

APRESENTADORES: Arthur Veríssimo já foi apresentador do programa Manhã 
Maior da Rede TV, e é também repórter da revista Trip. Arthur é conhecido por seu 
trabalho realizado de forma irreverente e cheio de energia. São dele as matérias de 
viagens exóticas ao redor do mundo, onde descreve sob o seu olhar peculiar, e in loco, 
as curiosidades e tradições dos mais diversos países e culturas.
Juliana Araripe é colunista da revista GQ. Foi redatora de criação do jornal Valor 
Econômico e roterista da Nickelodeon. Foi protagonista da série Mothern, com três 
temporadas no GNT. É atriz, produtora e diretora da peça Confissões das Mulheres 
de 30, sucesso de público e crítica, há 4 anos em cartaz, já vista por mais de 160 mil 
pessoas.
Rica Benozzati trabalha com comunicação em moda, escrevendo e gerando conteúdo 
para clientes na área de moda, beleza e saúde. Fez participações nos programas GNT 
Fashion e TV Melissa, atuou à frente do A Verdadeira Idade, no programa da Eliana 
na Record, e posteriormente no Beleza Renovada (SBT), transformando o visual das 
participantes.
Sinopses por episódio (26 minutos):

O que É Sexo pra Você? – no ar em 21  de  outubro
Sexo no Sofá investiga o que é sexo para cada um dos universos. Arthur conversa com 
um filósofo diretor de filmes pornôs para descobrir o que agrada o olhar do homem 
heterossexual. Rica conhece dois casais homossexuais, um de homens e um de 
mulheres, para entender o papel do sexo em seus relacionamentos. Juliana bate um 
papo no sofá com a atriz Camila Raffanti sobre o sexo na vida das mulheres. 

Libido – no ar em 28  de  outubro
Com tanta coisa para fazer hoje em dia, o Sexo no Sofá quer saber onde foi parar 
a libido. Existe um grupo sexual mais libidinoso que outro? Arthur encontra uma 
dançarina de shows burlescos acostumada a “brincar” com o desejo masculino. Rica 
conhece o criador de uma metodologia de massagem sensorial baseada no Tantra. E 
Juliana conversa com uma jornalista homossexual sobre o termo Lesbian Bed Death.

Fidelidade x Lealdade – no ar em 4  de  novembro
Sexo no Sofá vai fundo nos tipos de contratos sexuais. Arthur conversa com um 
psicanalista para entender os antigos e novos modelos de relacionamento. Juliana 
investiga, com a ajuda de um documentarista, a vida de casais adeptos do poliamor. 
E Rica troca uma ideia com um empresário da noite sobre fidelidade e lealdade nas 
baladas.
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Sexo Virtual – no ar em 11  de  novembro
Sexo no Sofá quer saber até que ponto os novos modelos de relações virtuais podem 
dar certo. Rica discute o assunto com um blogueiro homossexual respeitado na 
internet. Arthur visita um cinema pornô onde cabines e darkrooms mexem com a 
imaginação do homem. E Juliana confere a performance de uma stripper virtual, que 
utiliza a internet para fazer shows eróticos.

Orgasmo – no ar em 18  de  novembro
Sexo no Sofá encara o tabu máximo do sexo feminino e a questão de honra do sexo 
masculino. Arthur recebe no sofá seu amigo Theo Werneck para dividir histórias 
do universo masculino. Juliana conversa com uma terapeuta tântrica sobre uma 
massagem específica para a genitália das mulheres. Rica conversa com uma 
transexual readequada sobre o que mudou na sua relação com o orgasmo. 

Qualidade x Quantidade – no ar em 25  de  novembro
Sexo no Sofá quer saber o que é mais importante: qualidade do sexo ou quantidade 
de parceiros. Juliana bate um papo com Rafinha Bastos e Marcela Leal para entender 
como funcionam os critérios de seleção masculino e feminino. Rica visita uma sauna 
gay frequentada por homens à procura de experiências sexuais. Arthur conhece os 
fundadores do grupo Amor Revolução, praticantes de sexo e amor coletivos. 

Banalização do Sexo – no ar em 2  de  dezembro
Sexo no Sofá investiga a imagem por trás da iconografia do sexo. Rica conversa 
com o colunista Tony Goes para entender a influência da mídia na banalização do 
sexo. Juliana visita o estúdio do fotógrafo Marcio Scavone para ver como o sexo é 
retratado pela fotografia. E Arthur conhece a atriz Juliana Schalch, com quem discute 
a importância do papel da mulher nesse processo.

O Prazer da Masturbação – no ar em 9  de  dezembro
Sexo no Sofá quer saber o que você faz quando pinta um clima e você está sozinho. 
Juliana ouve as divertidas histórias sobre masturbação do seu amigo produtor 
musical Miranda. Arthur visita uma aula da Dra. Sandra Dircinha, do Coletivo 
Feminista Sexualidade e Saúde, para entender a importância da masturbação para 
a mulher. Rica convida uma amiga para conferir as últimas novidades em produtos 
para a masturbação.

Viciados em Sexo – no ar em 16  de  dezembro
Sexo no Sofá discute o desejo que foge do controle: a compulsão por sexo. Arthur 
bate um papo com a escritora Carol Teixeira, que vive o sexo através de seus estudos 
e trabalhos. Juliana conversa com uma renomada médica psiquiatra para entender 
o ponto de vista clínico do tema. Rica conhece a história de um homem viciado em 
sexo e frequentador do DASA – Dependentes de Amor e Sexo Anônimos.
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A Supervalorização da Performance Sexual – no ar 
em 23  de  dezembro
Sexo no Sofá questiona por que a performance é tão 
importante para homens e mulheres. Arthur bate um 
papo com a cartunista criadora da personagem Amely, 
uma boneca inflável nada comum, para saber o que elas 
pensam sobre o assunto. Rica conversa com um ator de 
filmes pornôs para saber o que muda da performance 
profissional para a pessoal. E Juliana visita uma 
academia especializada em pompoarismo.

Abstinência Sexual – no ar em 30  de  dezembro
Sexo no Sofá vai na contramão do senso comum e 
investiga o lado das pessoas que se abstêm da vida 
sexual. Juliana conversa com um historiador sobre 
como a abstinência de sexo foi vista ao longo dos 
tempos. Rica recebe seus amigos para desmistificar 
a ideia de que gays são promíscuos. Arthur visita Rita 
Cadillac, ícone sexual que afirmou ter ficado 8 anos 
sem transar.

Amizade Colorida – no ar em 6  de  jane i ro
Sexo no Sofá vai fundo e investiga as amizades 
entre homens e mulheres dos universos hetero e 
homossexual. E quando a amizade vira algo a mais? 
Juliana recebe em casa duas amigas e discute os 
benefícios da amizade colorida. Rica visita o lar de 
duas homossexuais que já namoraram e hoje moram 
juntas, como amigas. Arthur conversa com um casal 
que possui uma amizade colorida estável para saber 
qual o segredo dessa relação. 

Sadomasoquismo – no ar em 13  de  jane i ro
Sexo no Sofá aborda o polêmico tema do 
sadomasoquismo sem prejulgamentos. Juliana visita 
uma loja especializada e procura saber como anda a cena 
fetichista. Rica conhece uma dominatrix profissional e 
aprende um pouco sobre seu trabalho. Arthur conversa 
com o filósofo e teólogo Luiz Felipe Pondé, que considera 
o sadomasoquismo uma prática supervalorizada que, 
pouco a pouco, perdeu a profundidade idealizada por 
Marquês de Sade.

Até que o Sexo nos Separe – no ar em 20  de  jane i ro
Sexo no Sofá quer saber o que acontece quando o casal 
se ama, mas o sexo acabou. Rica conversa com o autor 
do blog “Minha Vida Gay” sobre o que fazer quando o 
sexo acaba em um relacionamento homossexual. Juliana 
visita uma mulher casada para discutir como fica a vida 
sexual depois da chegada de um filho. Arthur recebe no 
sofá um psicólogo para conhecer as reclamações e os 
conselhos das terapias sexuais.

DSTs e Aids – no ar em 27  de  jane i ro  de  2013
Sexo no Sofá investiga a relação dos universos sexuais 
com as DSTs. Rica tira todas as dúvidas sobre DSTs com 
um médico infectologista. Arthur recebe no sofá duas 
pessoas de gerações diferentes para saber como é a 
relação de cada um com o sexo, a Aids e outras DSTs. 
Juliana conversa com dois portadores do vírus HIV para 
entender como é a vida sexual deles.

Voyeurismo – no ar em 3  de  fevere i ro  de  2013
Sexo no Sofá vai atrás de diferentes questões que 
envolvem a prática do voyeurismo. Arthur visita uma 
escola de Lap Dance para sentir na pele a arte do 
voyeurismo. Rica bate um papo com Alexandre Frota para 
entender o outro lado dessa fantasia: o exibicionismo. 
Juliana conversa com um investigador para descobrir 
quando isso tudo vira invasão de privacidade.

Fetiche – no ar em 10  de  fevere i ro  de  2013
Sexo no Sofá descobre que a excitação pode estar 
onde menos esperamos. Nossos apresentadores 
trazem experiências diferentes e curiosas relacionadas 
ao fetichismo. Juliana visita um casal fetichista para 
conhecer as diversas formas de fetiche. Arthur investiga 
o universo homossexual dos bears, uma tribo que tem 
preferência por homens peludos, e a sua relação com o 
fetiche. Rica entrevista um dos nomes mais importantes 
da cena fetichista, Heitor Werneck.

Entretenimento Adulto – no ar em 17  de  fevere i ro 
de  2013
Sexo no Sofá questiona até que ponto as diferentes 
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formas de entretenimento adulto servem como 
incentivo ao sexo. Rica conhece um dançarino go-
go boy que trabalha com os públicos feminino e 
homossexual masculino. Arthur entrevista Omar 
Khouri, poeta que instiga a imaginação através de 
textos eróticos. Juliana desvenda o universo AltPorn 
num papo com uma produtora de filmes pornôs 
alternativos.

Swing – no ar em 24  de  fevere i ro  de  2013
Sexo no Sofá investiga o misterioso universo do swing, 
que vem conquistando cada vez mais adeptos. Juliana 
visita uma casa especializada para descobrir o que rola 
durante as festas. Rica conhece um casal famoso da 
comunidade swinger para aprender como funciona a 
dinâmica da troca de casais. Depois, Rica vai às ruas 
fazer uma pesquisa sobre o que as pessoas pensam 
sobre o swing. 

O Sexo nas Idades – no ar em 3  de  março  de  2013
Sexo no Sofá quer saber o que a diferença de idade 
pode oferecer à vida sexual das pessoas. Juliana 
conversa com mulheres de idades diferentes da 
mesma família para saber como cada geração 
encara a vida sexual. Rica se encontra com um casal 
homossexual que possui grande diferença de idade. 
Arthur conhece a vida de um casal de idosos que 
mantém uma vida sexual ativa.

Sexo e Drogas – no ar em 10  de  março  de  2013
Sexo no Sofá explora as experiências que as drogas, 
lícitas e ilícitas, podem proporcionar ao sexo. Rica visita 
uma fábrica de pílulas anticoncepcionais e conversa sobre 
a importância desse remédio. Arthur discute com uma 
médica como os efeitos do álcool influenciam a vida sexual. 
Juliana bate um papo com uma dependente química em 
tratamento sobre a influência das drogas na hora do sexo.

Fantasias – no ar em 17  de  março  de  2013
Sexo no Sofá embarca no instigante universo das fantasias 
sexuais. Arthur conversa com uma consultora e orientadora 
sexual sobre as principais fantasias sexuais femininas. 
Juliana visita uma loja de fantasias com uma mulher 
homossexual para ver o que funciona mais no meio LGBT. 
Rica conhece um homem que já realizou algumas vezes a 
principal fantasia sexual masculina: o ménage à trois.

O Sexo e os Rótulos – no ar em 24  de  março  de 
2013
Sexo no Sofá investiga os rótulos atribuídos aos 
interesses sexuais de cada tribo. Juliana bate um papo, 
no sofá, com a atriz Marisol Ribeiro, sobre os rótulos 
usados na mídia. Arthur conversa com o vocalista da 
banda Velhas Virgens, acostumado a cantar músicas 
divertidas sobre sexo. Rica esclarece com uma drag 
queen os estereótipos mais conhecidos entre todas as 
possibilidades de transgêneros.
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nova sÉrie seXo no soFá Fala 
aBertamente soBre temas Que não 
saem da sua CaBeça
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Sexo existe desde sempre – é universal e biológico! Todo mundo sabe disso, certo? 
Mesmo assim, o assunto sempre desperta curiosidade, gera polêmica e deixa muita 
gente confusa diante de tantos mitos e tabus alimentados pela moral de cada época.
Para falar sobre sexualidade com liberdade e descontração, o programa Sexo no 
Sofá inaugura uma nova faixa nas madrugadas do Canal Futura. A partir do dia 21 
de outubro, à meia-noite, você confere o bate-papo descontraído entre um gay 
seguro de si, um heterossexual moderno e uma mulher descolada. Rica Benozzati, 
Arthur Veríssimo e Juliana Araripe são três amigos que compartilham, além de um 
sofá, muitas experiências e olhares sobre a sexualidade, sem qualquer pretensão de 
defender verdades absolutas. Afinal, quando o que está em jogo é a intimidade de cada 
um, o normal e o anormal são meras convenções, não é mesmo?

Gravado em um sofá nas ruas de São Paulo, em meio ao vai e vem da metrópole 
mais moderna e movimentada do país, o programa fala abertamente sobre temas 
como poliamor, infidelidade, lealdade, fantasias sexuais, masturbação, doenças 
sexualmente transmissíveis, amizade colorida e muitos outros. “Não podemos falar 
sobre comportamento sem tocar na dimensão da sexualidade”, afirma Débora Garcia, 
gerente de conteúdo e mídias digitais do Futura. “Sexo no Sofá é um elogio à diferença. 
Sua abordagem é, ao mesmo tempo, irreverente e capaz de alcançar camadas mais 
profundas dessa discussão”, completa.

A produção, realizada em parceria com a Turner, é a primeira do gênero no Canal Futura, 
que acaba de completar 15 anos. “Para estrear o tema na grade do Canal, buscamos um 
programa aberto, descolado e que seguisse por vias alternativas”, explica Ana Chaves, 
analista de conteúdo do Futura. “O desafio é fugir do lugar comum das abordagens 
pejorativas sem limitar a conversa sobre sexo à dimensão didática. Para isso, apostamos 
em uma linguagem moderna e na vivência pessoal e profissional dos apresentadores, 
que são pessoas bem antenadas”, afirma.

A descontração entre os apresentadores, que conversam no sofá e vão a campo atrás de 
matérias e personagens interessantes, confere um clima mais intimista ao programa. 
“Eles são pessoas comuns, curiosos como a gente. Cada um traz suas experiências e 
opiniões, o que enriquece o programa”, diz Ana Chaves. “Os jovens adultos, que já 
iniciaram suas vidas sexuais, certamente vão se identificar com as questões que eles 
levantam”, conclui.
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TEMAS: escola; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: alunos dos ensinos 
fundamental e médio 
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
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:
O elenco do Telecurso® é selecionado 
a partir de critérios pedagógicos, 
pensando sempre na qualidade 
de aprendizagem do aluno. Cada 
personagem e cada ator têm seu 
papel fundamental no processo de 
construção do conhecimento, bem 
como o ritmo dado ao texto e às 
cenas. Cada disciplina do Telecurso® 
possui um núcleo de dramaturgia 
composto por diferentes atores, 
repórteres e apresentadores, que 
intervêm adicionando informações ou 
entrevistando populares com o objetivo 
de levantar questões importantes que 
serão abordadas durante as teleaulas. O 
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, respectivamente. 
Este 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. Para o curso profissionalizante 
“Joana” recebeu um novo parceiro de 
apresentação, “Célio”, representado 
pelo ator Joaz Campos.

teleCurso®

O Telecurso® é a ampliação do Telecurso 2000 através de novos conteúdos e 
atualização de informações e conceitos. Os cursos do ensino médio contam com 
novas disciplinas, como Filosofia, Artes Plásticas, Música, Teatro e Sociologia, que 
também enriqueceram a coleção, atendendo a legislação brasileira para a educação 
básica. 
Já o Telecurso® Profissionalizante de Mecânica conta com cursos novos de Automação, 
Gestão de Pessoas e Administração da Manutenção. Também foram incluídas novas 
linguagens e tecnologias de acessibilidade em todos os programas, com a inserção 
de legendas ocultas (close caption) e Libras (Língua Brasileira de Sinais). Outras 
informações sobre os projetos e as teleaulas de cada disciplina podem ser encontradas 
no site www.telecurso.org.br, no qual os diferentes públicos do Telecurso® podem 
compartilhar informações e experiências. O Telecurso® também está presente nas 
redes sociais e é possível conferir as novidades no Facebook (http://www.facebook.
com/Telecurso), Twitter (http://twitter.com/telecurso) e pelo canal no YouTube (http://
www.youtube.com/telecurso). 
O Telecurso® é resultado de um trabalho cooperativo que soma conhecimento e 
experiências acumulados de milhares de educadores, cientistas, especialistas de 
diversas universidades e instituições, assim como produtores, alunos e professores 
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 implementação e de 
formação continuada.
Além da exibição em TV, o Telecurso® utiliza a Metodologia Telessala™, 
implementada em salas de aula 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 fundamental 
ou o médio de acordo com a disponibilidade de tempo que ele tem para os estudos. 
O professor é muito importante no processo de aprendizagem, e sua atuação faz 
diferença nos resultados de ensino. As salas contam ainda com equipamentos como 
aparelho de DVD, TV, mapas, livros, dicionários e outros materiais didáticos que 
ajudam na aprendizagem.
O Telecurso® continua cumprindo seu papel de responsabilidade e inclusão social, 
dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes.
Inéditos em 2012 – 110 episódios de 15 minutos
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Telecurso Profissionalizante:

Processos de fabricação – 65 episódios
Metrologia – 30 episódios
Cálculo técnico – 15 episódios

Consultoria: Professores autores do Telecurso EF e 
EM: Paulo Cavalcanti, Esequiel Rodrigues de Oliveira, 
Joaquim dos Santos, Ana Cristina Loureiro Jurema, 
Thamy Pogrebinschi, Rubens Lima Junior, Sandra 
Portugal, Nélio Bizzo, José Trivellato 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
Ampliação, revisão técnica e autoria de conteúdos 
do Telecurso Profissionalizante: André Luiz de Oliveira, 
Branca Manasses Penteado, Carlos Américo de Ângelo, 
Carlos Armando Miola, Claudemir Domingues, Diogo 
Miguel Parra, Donizeti Francisco Santa Lucia, Eduardo 
Oliveira, Eduardo Rosseto, Edvaldo Ricardo Pereira, Inês 
Achcar, Ivan Aparecido Laureano, Jeremias Silva de Souza, 
Jorge Antonio Giles Ferrer, José Carlos de Oliveira, José Luis 
Ferreira, José Roberto da Silva, José Roberto Fernandez, 
Juliano Gonçalves, Leila Garcia Reis, Luciano Santana, Luis 
Francisco Casteletti, Marcio Corazzim, Márcio Rodolfo dos 
Santos, Marcos Gonçalves de Oliveira, Marcos Vinicius 
Galvão, Michel Simão de Carvalho, Nélio Martins, Nivaldo 
Pereira Lima, Reginaldo dos Santos Zormegnan, Robson 
Pereira Loureiro, Ronaldo Secco, Rubens Corrêa, Sinésio 
Silgueiro, Vagner Correia, Valdir Gonçalves, Valdir Mariano 
Alves e Wagner Edmar Araújo Cunha
Coordenação executiva: Célio Torrecilha, Marta Dias 
Teixeira e Sandra Rodrigues da Silva Chang

FICHA TÉCNICA

Telecurso Ensinos Fundamental e Médio
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 Vicente 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: Felipe Levra  
e Giovana Saad
Pesquisa: Deize Bélgamo, Marco Paraná, Tica 
Carvalho e Ivana Sarmanho
Legenda oculta (closed caption): Time Line – SP
Trilha sonora de abertura: Fernando Moura
Trilha sonora e finalização de áudio: Estudio Next e 
Effects Filmes
Produtoras realizadoras: TVN Comunicação 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 Silva, Helena Jaconina e Antonita Alencar 
Gerente regional São Paulo: Jarbas Mantovanini
Gerente-geral de educação: Vilma Guimarães
Secretário-geral: Hugo Barreto
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Telecurso Profissionalizante
Diretores responsáveis: Carlos Justino, Durval 
Avelino Filho e Fernando Waisberg
Diretor: Sérgio Zeigler
Diretor assistente: Thiago Faelli
Direção de arte: Ana Mara Abreu
Roteiros: Claudio Yosida, Edu Salemi e Dionísio Jacob
Consultoria de roteiros: Dario Vizeu
Apresentadores: Anellis Assumpção e Joaz Campos
Elenco: Silvia Faro, Fernando Vieira, Martha Meola e 
Adriano Leonel
Narração: Luiz Guilherme
Produção: Ronaldo de Sena, Bruna Manuela, Bianca 
Casemiro, Sônia Schaefer e Vanderlei de Souza Filho
Coordenação de produção: Deize Bélgamo
Edição: Rodrigo Mosca, Rebeca Fernandes, Igor 
Peticov e Jorge Luiz Salles
Computação gráfica: Aline Góis, Aline Meira, 
Raphael Cavazin, Andressa Hell, Osmar Muradas e 
Erico Fujiwara
Finalização: Sidney Cecchini
Coordenação de finalização: Felipe Levra
Trilha sonora: André Abujamra e Fernando Moura
Produtora realizadora: TVN Comunicação

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Produção executiva: Suely Weller
Assistentes de produção: Ludmila Figueiredo 
e Anne Rocha 
Assistente administrativo: Janice Trigo
Coordenação pedagógica: Tereza Farias
Gerente regional São Paulo: Jarbas Mantovanini
Gerente-geral de educação: Vilma Guimarães
Secretário-geral: Hugo Barreto
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o Futura em destaQue

O Canal Futura está sempre presente em congressos, simpósios 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 2012!

JANEIRO
 » Fórum Social Mundial Temático 2012 – Oficina Criança e Consumo: os donos do cardápio infantil. 

Coorganização e coordenação da oficina – Porto Alegre (Zilda Piovesan)

FEVEREIRO
 » Rio Content Market – Rio de Janeiro (Ludmila Figueiredo, Vanessa Jardim, Lúcia Araújo, Débora 

Garcia, João Alegria, Joana Levy, Beatriz Stein e Renata Lima)

MARÇO
 » Mesa “Novas Mídias, novas soluções: educação e infância” – Rio Content Market – Rio de Janeiro 

(Débora Garcia)
 » I Congresso do Movimento Nacional de População de Rua – Salvador (Roberto Sousa)
 » Fórum Internacional ABA Rio de Sustentabilidade, mediadora – Rio de Janeiro (Ana Paula Brandão)

ABRIL 
 » 5ª Conferência Latino-americana e 4ª Conferência Interamericana de Promoção da Saúde e Educação 

para a Saúde – México (Andréa Loureiro)
 » I Simpósio Nacional Repensando os Sertões Semiáridos do Brasil – Salvador e Juazeiro (Roberto Sousa)
 » Lançamento da Olimpíada da Língua Portuguesa – Curitiba (Lizely Borges)
 » Conferência Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes, participação no Grupo de Trabalho 

de Comunicação e Formação dos Adolescentes para Educobertura) – Belém (Kélem Cabral)
 » Seminário Universidades e Escolas: um Novo Olhar Para a Saúde Infantil, coorganização em parceria 

com a UFRGS – Porto Alegre (Zilda Piovesan)

MAIO
 » 14º Congresso ANEFAC 2012 – Painel “Transformação pela igualdade de gêneros, gerações e 

condição social” – local (Lúcia Araújo)
 » Seminário Direitos em Pauta – Painel “Práticas Inadequadas na Cobertura do Tema Adolescentes em 

Conflito com a Lei” – Brasília (Marisa Vassimon)
 » Seminário da Campanha “Faça Bonito, Proteja nossas Crianças e Adolescentes” – Salvador (Roberto 

Sousa)
 » Formação em uso de mídias – Educobertura Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Paraná – Curitiba (Lizely Borges)
 » Seminário Estadual Contra Extermínio da Juventude – Foz de Iguaçu (Lizely Borges) 
 » Mesa-redonda “Cultivar Comunidades de Práticas, Promover Educação Permanente e Comunicação para 

Melhorar o Acesso e a Qualidade nos Sistemas de Saúde”. Palestrante – Fortaleza (Ana Paula Brandão)
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JUNHO
 » Fórum Brasil TV – São Paulo (Ludmila Figueiredo e Joana Levy)
 » Debate: “Meios de comunicação e a Rio+20: a proposta do Canal Futura”, Auditório do RDC da PUC 

– Rio de Janeiro (Débora Garcia)
 » Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Salvador (Roberto Sousa)

JULHO
 » DocMontevideo – Montevidéu (Kitta Eitler, Renata Lima e Vanessa Jardim)
 » Encontro Nacional de Catadoras de Materiais Recicláveis – Praia de Leste (Lizely Borges)
 » Workshop de Juventude e Mídia junto à Secretária Municipal de Juventude. Futura apresentou sua 

experiência com o Diz Aí – Manaus (Débora Galli)

SETEMBRO
 » Entrevistada para o jornal Agora (Grupo Folha) – 15 anos do Futura (Lúcia Araújo)
 » Participação no Programa do Jô (Lúcia Araújo)
 » Mesa Feira Moderna: “Como o assunto tecnologia é retratado na mídia”. Centro Sulamérica – Rio 

de Janeiro (Débora Garcia)
 » Colóquio “A experiência do Canal Futura”, InfoGlobo – Rio de Janeiro (Débora Garcia)
 » Mesa: “Que conteúdos buscam os canais de TV a cabo no Brasil? Rio Market/Cais do Porto – Rio de 

Janeiro (Débora Garcia) 
 » III Seminário de Educação do Campo e Contemporaneidade – Salvador (Roberto Sousa)
 » III Módulo do PAIR Mercosul – apresentação da série e oficina Que Exploração É Essa? – Uruguaiana 

(Zilda Piovesan)
 » 6ª Semana de Valorização da Vida do CVV/SP – palestra “Educação e Cultura como Ferramenta de 

Valorização da Vida” (Vanessa Pipinis)
 » Organização do Futura na Estrada – Exposição das ações do Futura na região e perspectivas de 

atuação e parcerias, para ONGs, universidades e poder público – Manaus (Débora Galli, Ana Paula 
Brandão e Kelem Cabral)

OUTUBRO
 » Apresentação no Evento Banco Mundial “Community Outreach” – Washington (Lúcia Araújo)
 » Entrevista para O Globo sobre o programa Família Imperial (Lúcia Araújo)
 » MIP-JR e MIPCOM – Cannes (Beatriz Stein)
 » Encontro Metropolitano da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo Com HIV/Aids 

(RNAJVHA) – Ministrante de palestra sobre Educomunicação e a Importância das Redes – Belém 
(Kélem Cabral)

 » V Encontro Binacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
– Apoio na realização – Santana do Livramento (Zilda Piovesan)

 » III Módulo do PAIR Mercosul – Apresentação da série e oficina Que Exploração É Essa? – Barra do 
Quaraí/RS, Chuy/Uruguai, Santo Tomé/Argentina e River/Uruguai (Zilda Piovesan)

 » Fórum Acadêmico sobre Juventude e Violência Urbana, organizado pelas Acadêmicas do Curso de 
Serviço Social da Faculdade Martha Falcão – Manaus (Débora Galli)
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NOVEMBRO
 » Entrevistada para as revistas Imprensa e Tela Viva – Projeto: Por que Pobreza? (Lúcia Araújo)
 » Entrevista com a Fundação Dom Cabral – projeto A Cor da Cultura (Lúcia Araújo)
 » 9º Encontro de Fundações da CPLP – Mesa-redonda “Experiências de Desenvolvimento da Sociedade 

Civil: a Intervenção de Atores Não Estatais” – São Vicente e Santo Antão, Cabo Verde (Marisa 
Vassimon)

 » Seminário Memórias e Heranças Negras – Salvador (Roberto Sousa)
 » Formação com escolas do município de Araucária – Kit Que Exploração É Essa? – Araucária (Lizely 

Borges) 
 » Formação Fundação de Ação Social de Curitiba – Kit Que Exploração É Essa? – Curitiba (Lizely Borges)
 » Formação Rede de Tríplice Fronteira – Kit Que Exploração É Essa? – Foz do Iguaçu (Lizely Borges)
 » II Encontro de Projetos Integrados da Universidade Federal do Pará (UFPA) – Mesa de apresentação 

do Canal Futura e Projeto Maleta – Belém (Kélem Cabral e Ana Paula Brandão)
 » III Módulo do PAIR Mercosul – Apresentação da série e oficina Que Exploração É Essa? – Jaguarão 

(Zilda Piovesan)
 » Seminário Estadual de Lançamento do Memorial do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e da 

Exploração Sexual Infantojuvenil – Apresentação da série Que Exploração É Essa? (Zilda Piovesan)
 » I Encontro Estadual das Redes de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – 

apresentação da experiência em educação com o Que Exploração É Essa? – Manaus (Débora Galli)
 » II Encontro de Projetos Integrados – Universidade Federal do Pará – Palestrante – Belém (Ana Paula 

Brandão)

DEZEMBRO
 » Comissão Julgadora Nacional da Olimpíada da Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro – São Paulo 

(Lúcia Araújo)
 » Seminário Semiárido e a Seca no Nordeste – Planejamento de Políticas Públicas nos Territórios de 

Identidade – Feira de Santana (Roberto Sousa)
 » Seminário Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: O Circuito da Copa, os Objetivos do Milênio 

e a Criminalização da Infância no Brasil – Salvador (Roberto Sousa)
 » Feira ONG Brasil – Mesa-redonda “Contribuição da Sociedade Civil na Superação das Desigualdades 

e na Implementação da Cidadania” – São Paulo (Joelma Ambrozio e Ana Paula Brandão)
 » Feira ONG Brasil – Mediadora de mesa – São Paulo (Ana Paula Brandão)
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Programa de entrevistas com 
apresentação de Serginho Groisman 
que se propõe a revisitar os tempos de 
escola de personalidades do esporte, 
da música, das artes e da televisão. 
Os convidados relembram professores, 
amigos e situações, analisam fatos 
históricos que marcaram o País e o 
mundo na época em que estudaram 
e refletem sobre a importância 
do colégio em suas escolhas de 
vida. Na temporada de 2012, ano 
comemorativo dos 15 anos do Futura, 
foram produzidos 12 episódios 
cujos entrevistados são ou foram 
apresentadores do Canal, inclusive 
com um programa surpresa com o 
próprio Serginho Groisman.

TEMAS: escola; personalidades 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

APRESENTADOR: Serginho Groisman 
é jornalista. Desde 1990, comanda 
programas de televisão direcionados 
aos jovens. Começou no SBT com 
o Programa Livre, passou pelas TVs 
Gazeta e Cultura e, em 1999, foi 
contratado pela Rede Globo, vindo 
a apresentar programas também no 
Canal Futura.

temPos de esCola 

Sinopses por episódio (26 minutos): 

Regina Casé – no ar em 27 de setembro
Regina Casé, que apresenta o programa Um Pé de Quê? há 11 anos, relembra o 
período em que estudou no Colégio Sacré-Couer de Marie, em Copacabana, no Rio de 
Janeiro. No colégio de freiras, Regina lembra que as regras eram bem rígidas. Porém, 
como recorda as amigas e uma professora, Regina sempre encontrava um jeito para 
se divertir. “Eu nunca fui tímida”, diz. Ela conta que adorava subir no pé de manga 
da escola e, para antecipar o recreio, fingia ir ao banheiro e tocava a campainha. “Eu 
gostei muito de estudar lá, pois me deu o mínimo de disciplina e valores humanistas”.

Luís Nachbin – no ar em 4 de outubro
“O Luís era muito implicante”, lembra um amigo. “Eu era mesmo”, confirma o jornalista 
e apresentador do Passagem Para... e Entre Fronteiras, Luís Nachbin. Turco, como era 
chamado, relembra os tempos em que estudou no Colégio Aplicação, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Filho de um importante matemático, ele gostava mesmo 
das matérias da área de humanas; e explica por que não seguiu os passos do pai. 
Embora a época fosse final dos anos 70 e início dos anos 80, Luís comenta que o 
colégio tinha fama de “contestador”, e, por isso, podiam conversar sobre temas 
diversos, inclusive sobre o que ocorria no País naquela época.

Lorena Calábria – no ar em 11 de outubro
Jornalista com formação em Relações Públicas. Assim é Lorena, apresentadora do 
Cine Conhecimento, série que exibe filmes de vários países que abordam questões 
históricas ou atuais. Estudante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), 
ela relembra os 4 anos vividos no “gigante de concreto”, como ela e os amigos 
chamavam a instituição. Sempre contestadora, Lorena descobriu ao longo dos anos 
do curso que queria ser jornalista. Ligada à música, ao cinema, ela tinha um estilo 
mais “moderninho” e estava sempre atenta. “Além da universidade, eu buscava 
conhecimento fora de lá”, diz. Embora fosse uma boa aluna, focada, Lorena revela 
que “matava as aulas de estatística para ver filmes”. 
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Alexandre Henderson – no ar em 18 de outubro
É com orgulho que Alexandre Henderson relembra 
os anos em que estudou no Colégio Santo Inácio, em 
Botafogo, no Rio de Janeiro. Hoje, apresentador do 
Globo Ciência, ele chegou nesta escola no ensino médio, 
em 1993, e fez amigos que traz até hoje. Época em que a 
música baiana estava no auge, Alexandre comenta sobre 
a banda que tinha com os amigos e as apresentações nos 
saraus promovidos pelo colégio. Os jogos de handebol e 
as provas de atletismo eram as suas únicas atuações no 
esporte. Brincalhão, ele diz que fazia parte da turma da 
bagunça, porém, “sabia separar a hora de brincadeiras e 
a hora de estudar”. 

Bia Corrêa do Lago – no ar em 25 de outubro
A apresentadora do Umas Palavras, Bia Corrêa do 
Lago, conversa com Serginho Groisman e relembra 
os anos de 1970 a 1972, período em que estudou no 
Colégio Andrews, na Praia de Botafogo, no Rio de 
Janeiro. Bia revela que chegou na escola aos 14 anos 
– até então ela frequentava uma escola de freiras, 
“só para meninas”. “Eu mesma pedi para meus pais 
me colocarem no Andrews, porque tinha festinhas, 
pessoas descoladas, meninos. E no primeiro dia de 
aula, eu fiquei deslumbrada, encantada”, lembra. 
Atenta e estudiosa, Bia conta que sempre conseguiu 
boas notas e diz que “tinha o maior orgulho em tirar 
10”. Toda essa dedicação ainda era dividida com as 
atividades desenvolvidas fora do colégio, como teatro, 
aulas de idiomas e esportes. 

Sávio Moll – no ar em 1º de novembro
O apresentador do Estação Saúde, Sávio Moll, 
relembra o período em que estudou no Colégio Nossa 
Senhora da Assunção, uma escola de freiras em 
Niterói, no Rio de Janeiro, da alfabetização até a 8ª 
série do ensino fundamental. Amigos e professores 
falam das participações de Sávio em festivais de 
música, dança e teatro. Naquela época, ele conta que 
era muito tímido, “aéreo”, o que não impedia a sua 
“risada estridente”, barulhenta, que já marcava a sua 
personalidade.
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Silvia Severo Buarque de Hollanda – no ar em 8 de 
novembro
Silvia Buarque nasceu na Itália e veio para o Brasil 
com um ano e meio. Com 2 anos já estava no Centro 
Educacional Anísio Teixeira, em Santa Teresa, no Rio 
de Janeiro. A escola tinha uma organização e uma 
metodologia diferentes na relação com alunos e nos 
critérios de notas. Durante as Diretas Já, por exemplo, 
camisetas eram vendidas no pátio da escola. Na sala de 
aula, História e Geografia eram suas matérias preferidas. 
“Minha área de interesse sempre foi humanas.” Ser 
filha do cantor e compositor Chico Buarque, segundo 
ela, “não ajudou nem atrapalhou em nenhum momento”. 
“Não foram os meus pais, mas o Ceat que fez a minha 
cabeça.” Sempre boa aluna, Silvia diz que os pais não 
cobravam muito.

José Brito Cunha – no ar em 15 de novembro
O coordenador de jornalismo do Canal Futura nasceu em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro, e foi no Instituto Social 
São José, no Centro da cidade, que José Brito Cunha 
estudou da 1ª à 6ª série do ensino fundamental. No 
programa, recorda os bons momentos da infância ao 
lado de amigos presentes até hoje. Ele comenta que 
era popular no colégio devido à sua habilidade com o 
futebol. Relembra o primeiro dia de aula e conta, em 
detalhes, como era o seu uniforme. “Eu estava com um 
cabelo bem penteado para o lado. Uma camisa social 
branca, manga curta, o símbolo da escola, uma calça 
azul de linho e o famoso kichute – aquele tênis preto 
que marcou a infância de muita gente também marcou 
a minha.” Naquela época, já demonstrava qual caminho 
seguiria. Após os passeios da escola, eventos esportivos 
ou festas comemorativas, chegava em casa e lembrava 
de cada detalhe, e fazia questão de narrar cada um.

Emílio Orciolo Netto – no ar em 22 de novembro
Ator e apresentador, Emílio estudou no Mater Dei, em São 
Paulo, do maternal até a 8ª série do ensino fundamental. 
“Foi a minha primeira referência de escola”, comenta. 
“Não era um colégio grande, era pequeno, era uma 
família.” Ele se lembra das brincadeiras, do esporte 

e, principalmente, das viagens aos acampamentos 
organizados pelo Mater Dei. “Eu não tinha uma 
preocupação. Hoje em dia, na minha formação, eu 
percebo que deveria ter dado mais atenção às minhas 
aulas de português e ter colado menos.” Os professores, 
chamados de “tios” por Emílio, ainda são considerados 
grandes mestres e lembrados pelo apresentador com 
muito carinho.

Helena Lara Resende – no ar em 29 de novembro 
O Tempos de Escola recebe a apresentadora do Globo 
Educação, a jornalista Helena Lara Resende, que estudou 
no Colégio Teresiano, no Rio de Janeiro, da 5ª série do 
ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio. Quando 
entrou, o colégio era apenas de meninas, e só mais tarde 
apareceu um pequeno número de meninos. “No primeiro 
ano, foi quando eu comecei a sentir falta deles.” 
Bagunceira, Helena lembra que o ambiente era tranquilo, 
“só que eu não era muito tranquila, era elétrica, fazia 
parte de uma gangue”, diz rindo. O comportamento, no 
entanto, não impedia o bom rendimento. “Eu estudava 
e tinha boas notas.” Nesta época, Helena queria ser 
veterinária e chegou a fazer estágio na área. Porém, o 
seu caminho seria outro. “Meu pai sempre dizia: ‘não 
seja jornalista. Qualquer coisa, menos jornalista’, e não 
teve jeito, fui fazer jornalismo”.

Léo Madeira – no ar em 6 de dezembro
O apresentador do Nota 10 – Primeira Infância e do 
Nota 10 – Enem é o convidado do Tempos de Escola. Léo 
nasceu em Fortaleza/CE e estudou no Colégio Batista 
Santos Dumont até a 8ª série do ensino fundamental. 
Na escola, fez amigos que hoje, mesmo não sabendo 
onde estão, considera sua família. “São amizades que 
durarão enquanto durar a minha vida.” Ele comenta 
que adorava tirar notas boas, porém não gostava de 
estudar. A solução era manter um bom relacionamento 
com os professores e prestar atenção na aula – o que 
não o afastava da bagunça com os amigos. Durante 
o intervalo, Léo jogava muito futebol, sua atividade 
favorita. “A lembrança do futebol, todo mundo contra 
todo mundo, é inesquecível.” 
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Serginho Groisman – no ar em 13 de dezembro
O Canal Futura preparou uma surpresa para o 
apresentador e, desta vez, ele é o entrevistado. Helena 
Lara Resende, uma das convidadas desta temporada, é 
quem faz o papel de Serginho e o entrevista. Surpreso, 
ele relembra os anos em que fez o curso de Jornalismo 
na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), em São 
Paulo, de 1973 a 1977. “Eu tinha muita vontade de fazer 
jornalismo, mas também adorava cinema”, lembra. Numa 
época “pesada da ditadura”, Serginho era um “agitador 
cultural”. Paralelamente à faculdade, coordenava um 
centro cultural que trazia shows de grandes nomes da 
música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, 
Cartola, Raul Seixas, entre outros. Após a formação, ele 
voltou para a faculdade, dessa vez para ser professor.
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Para Comemorar 15 anos do Futura, temPos de 
esCola volta Com Convidados Para lá de esPeCiais
Publicado originalmente em www.futura.org.br

O programa Tempos de Escola está de volta para comemorar os 15 anos do Futura. Na nova 
temporada, Serginho Groisman conversa com os apresentadores que fizeram parte da história do 
canal. Regina Casé, Luís Nachbin, Lorena Calabria, Emílio Orciollo e Helena Lara Resende são alguns 
dos convidados.

Logo no episódio de estreia, esta quinta-feira (27), a apresentadora do programa Um Pé de Quê?, 
Regina Casé, fala sobre os momentos especiais que viveu quando era apenas uma estudante, em 
uma escola tradicional do Rio de Janeiro. “Todo mundo achava que eu seria artista. Fazia os papéis 
engraçados (no teatro da escola), pediam para eu ler a redação em pé na sala de aula, mas eu queria 
mesmo ser professora”, conta Regina. As lembranças de infância vêm à tona quando a apresentadora 
vê os depoimentos de amigas do colégio e de seus antigos professores.

Mas as novidades não param por aí! Dessa vez, Serginho é surpreendido pela produção do programa 
e, de entrevistador, vira entrevistado! Quando acreditava ser apenas uma conversa sobre os tempos 
de escola de Helena Lara Resende, o apresentador vê sua foto projetada no estúdio. “Foi uma surpresa 
absolutamente inesperada. Podia ter imaginado tudo menos isso – que ia começar a entrevistar a 
Helena e trocaria de papel. Foi uma produção genial. Um presentão mesmo! O Canal Futura faz os 15 
anos e eu que ganhei o presente”, comenta Serginho.
O diretor da série, Lecuk Ishida, comemora a nova temporada: “O Tempos de Escola é um dos 
ícones de comemoração dos 15 anos do canal e isso é motivo de orgulho para nós. É muito bom 
fazer esse programa e conhecer muitas vidas por outros ângulos de visão, conhecendo realmente o 
DNA das pessoas – de onde vieram, como vieram, que água beberam para serem o que são hoje… 
As pessoas ficam emocionadas em reavivar essa memória, através dos professores e alunos da 
época de escola. E os apresentadores que fizeram parte do canal são pessoas incríveis, que ficamos 
com vontade de saber qual caminho percorreram para se tornarem o que são. A ideia de fazer o 
“Tempos” do Serginho veio do Futura e achamos genial. Ficamos guardando esse segredo por um 
ano, preparando tudo e muito ansiosos para ver a reação dele. De repente, você vê o cara sorrindo, 
emocionado, e pensa: foi legal!”
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Responsabilidade socioambiental norteia produção dos Tempos de Escola

A nova temporada do programa Tempos de Escola foi produzida de acordo com o compromisso de 
sustentabilidade socioambiental. Com a consultoria da empresa Cinema Verde, três pilares deram 
norte à produção: redução de consumo, reutilização e descarte adequado de resíduos. Tudo para 
contribuir para a diminuição da pegada ecológica (impacto ambiental).

Durante as gravações, a equipe da Bossa Nova Filmes optou por um consumo consciente: os copos 
plásticos deram lugar aos copinhos feitos à base de milho (biodegradáveis); a água mineral foi 
abastecida por garrafões de 20 litros; a alimentação foi orgânica; os produtos de limpeza eram 
biodegradáveis; e o papel sulfite era de fonte segura (florestas 100% renováveis). Tanto nas externas 
como no estúdio, a coleta seletiva foi realizada. Por conta da redução do uso de descartáveis, a 
quantidade de resíduos também diminuiu. Outro ponto importante foi a otimização do transporte, que 
permitiu a redução do consumo de combustível e a emissão de gases na atmosfera.

Finalmente, o consumo e os resíduos do que não foi possível reduzir ou reutilizar foi monitorado para, 
agora, ser feito um cálculo de compensação. Isso significa respeitar o meio ambiente e garantir um 
futuro às próximas temporadas!
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O programa é dedicado ao engenheiro 
agrônomo Harri Lorenzi, que conta 
como a paixão por árvores se 
transformou em um projeto de vida: 
estudar e catalogar o maior número 
possível de espécies brasileiras. Além 
de acompanhá-lo numa expedição pela 
Serra dos Órgãos em busca de uma 
planta rara e desconhecida, Regina 
Casé visita um Jardim Botânico criado 
pelo próprio Lorenzi e redescobre 
a vida, as viagens marcantes, as 
histórias e a imensa contribuição 
deste estudioso para a divulgação das 
nossas espécies dentro e fora do País.

TEMAS: ecologia e ecossistemas; 
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
Duração: 40 minutos
No ar em 26 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições

APRESENTADORA: Regina Casé é 
uma das criadoras do extinto grupo 
Asdrúbal Trouxe o Trombone. Chegou 
à TV Globo e trabalhou em novelas 
e programas de humor como TV 
Pirata, Programa Legal, Brasil Legal 
e Muvuca, além de quadros no 
Fantástico. Atualmente, apresenta o 
programa Esquenta, na TV Globo.

um PÉ de Quê? – esPeCial harri lorenzi

FICHA TÉCNICA
Diretor: Estevão Ciavatta
Roteiro: Paula Lobato
Produtora executiva: Susana Campos
Produtor: Fabio Bruno
Fotografia e câmera: Markão Oliveira
Editora: Isis Mello
Figurinista: Claudia Kopke
Maquiador: Ricardo Tavares
Videografismo: Chapa Estúdio
Trilha sonora original e mixagem: Flórida Música
Assistência de direção e pesquisa: Raquel Valadares
Produtora de finalização: Paula Polastri
Técnico de som: Marcos Cantanhede
Eletricista: Cesinha
Assistente de produção: Bianca Motta e Monique Almeida
Assistência de câmera e 2ª câmera: Carlos Nascimento
Assistência de edição: Soni Adílio
Abertura: Fernanda Villa Lobos e Barrão
Produtora realizadora: Pindorama

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Manuella Tavares e Juliana Ventura
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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O programa Umas Palavras exibe o 
encontro da escritora Bia Corrêa do 
Lago com personalidades nacionais e 
estrangeiras ligadas aos universos da 
literatura e da música. As entrevistas 
do programa revelam a maneira como 
cada um produz seus trabalhos, assim 
como a relação que eles têm com 
as infinitas possibilidades de uso da 
língua.

TEMAS: leitura, literatura e linguagem; 
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado 

APRESENTADORA: Bia Corrêa do Lago 
é carioca e psicanalista de formação. 
Filha do escritor Rubem Fonseca, 
cresceu entre livros e escritores. 
Teve sua formação acadêmica em 
psicologia, se dedicado à psicanálise 
por 10 anos. Dirige a Capivara Editora, 
editora especializada em livros de 
arte, e é autora de diversos livros de 
fotografia brasileira do século XIX. 
Publicou também vários textos sobre o 
pintor holandês Frans Post, que pintou 
o Nordeste brasileiro no século XVII.

umas Palavras

Sinopses por episódio (26 minutos):

Eduardo Giannetti da Fonseca – no ar em 17 de agosto
Mineiro, de Belo Horizonte, é economista com doutorado pela Universidade de 
Cambridge. Escreveu nove livros de ensaio, onde aborda temas como economia, 
filosofia e biologia, sempre visando refletir sobre o Homem enquanto ser pensante, 
que se autoengana, que quer ser feliz e desconhece o funcionamento de seu cérebro, 
peça fundamental da engrenagem humana. Seus principais livros são O autoengano, 
O valor do amanhã, Felicidade e o mais recente, publicado em 2011, A ilusão da alma. 

Antonio Carlos Secchin – no ar em 24 de agosto
Nasceu no Rio de Janeiro em 1952. É poeta, crítico e recentemente aposentou-se como 
professor titular de Literatura Brasileira da UFRJ. Entrou para a Academia Brasileira 
de Letras em 2004 e publicou dez livros de poesia e crítica literária. Coordenou a 
feitura das obras completas de Ferreira Gullar, Cecília Meirelles e João Cabral de 
Melo Neto, sendo que sobre este último escreveu o livro João Cabral: a poesia do 
menos, premiado pela Academia Brasileira de Letras e pelo Instituto Nacional do 
Livro.

Luis Felipe Pondé – no ar em 31 de agosto
Doutor em Filosofia, professor da Faap e da PUC de São Paulo, é colunista da Folha de 
S. Paulo e comentarista da TV Cultura. Seu último livro, Guia politicamente incorreto 
da Filosofia, publicado em 2012, questiona a ditadura do politicamente correto na 
atualidade. O livro é um campeão de vendas, denotando o interesse geral por esse 
assunto. Os temas de seus outros livros são variados e inesperados como o ceticismo, 
o conservadorismo na política, a filosofia de Pascal e um guia para se entender o 
catolicismo.
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Rubens Figueiredo – no ar em 7 de setembro
Carioca, é escritor, professor de português da rede 
pública e tradutor de dezenas de livros, entre eles 
Anna Karenina e Guerra e Paz, traduzidos diretamente 
do russo. Em 2011, seu romance Passageiro do fim do 
dia ganhou dois prêmios importantes: Prêmio Portugal 
Telecom e Prêmio São Paulo de Literatura. Escreveu 
outros quatro romances e dois livros de contos, e com 
estes ganhou dois prêmios Jabuti, entre outros. Aborda, 
em geral, o universo dos desfavorecidos, conformados e 
adaptados à realidade em que vivem.

Edney Silvestre – no ar em 14 de setembro
Foi correspondente da TV Globo em Nova Iorque e voltou 
para o Brasil depois da cobertura da terrível tragédia 
de 11 de setembro de 2011, sobre a qual escreveu 
no livro de crônicas Outros tempos. É repórter da TV 
Globo e apresentador do Espaço Aberto Literatura da 
Globonews. Em 2010, lançou seu primeiro romance Se 
eu fechar os olhos agora, que lhe rendeu os prêmios 
Jabuti e São Paulo de Literatura, assim como várias 
traduções para as principais línguas. Em 2011, lançou 
seu segundo romance, A felicidade é fácil, e já tem um 
terceiro em andamento.

Mary Del Priore – no ar em 21 de setembro
É historiadora com pós-doutorado na França e autora de 
mais de trinta livros de História do Brasil. Seus últimos 
livros falam de personagens malditos da Família Imperial 
Brasileira: a Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro 
I, a Condessa de Barral, amante de Dom Pedro II, e Dom 
Pedro de Saxe e Coburgo, filho da Princesa Leopoldina e 
preparado pelo avô de Dom Pedro II para se tornar Dom 
Pedro III e que termina seus dias num asilo para loucos. 

Euclydes Marinho – no ar em 28 de setembro
Estreou como autor na Rede Globo em 1978, a convite 
de Daniel Filho. Participou como roteirista de seriados 
memoráveis como Ciranda Cirandinha, Malu Mulher, 
Armação Ilimitada e muitos outros. Foi um dos autores 
da adaptação para TV de livros de autores consagrados 
como Machado de Assis (Capitu), Sergio Porto (As 
Cariocas), Nelson Rodrigues (A vida como ela é e Meu 
destino é pecar). Foi o autor principal de várias novelas 
e minisséries da TV globo, sendo que a última, em 2012, 
O Brado Retumbante, abordou um tema pouco explorado 
na televisão brasileira: a política.

Armando Freitas Filho – no ar em 5 de outubro
É um dos mais importantes poetas vivos do País. 
Admirador e seguidor confesso da obra de Carlos 
Drummond de Andrade, Armando estreou na literatura 
em 1963 com o livro Palavra, e de lá para cá escreveu 
15 livros de poesia. Seu último livro, publicado em 2009, 
é Lar, onde apresenta uma autobiografia poética. É o 
curador da obra da poeta e amiga Ana Cristina César, 
falecida em 1983, aos 31 anos.

José Castello – no ar em 12 de outubro
Biógrafo, cronista, romancista e jornalista especializado 
em literatura, o carioca José Castello iniciou sua 
carreira de jornalista nos anos 70. Desde então, firmou-
se como um dos mais respeitáveis críticos literários 
do País. Escreveu para os jornais O Estado de S. Paulo 
e Jornal do Brasil, e colaborou com a Veja, IstoÉ e 
Playboy. Hoje, mantém uma prestigiosa coluna semanal 
de literatura no caderno Prosa e Verso de O Globo.  
Autor de onze livros, a maioria biografias de grandes 
nomes da literatura, em 2001, se aventurou pelo 
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terreno da ficção ao escrever Fantasma, um suspense 
ambientado em Curitiba, cidade onde vive há mais de 10 
anos. Em 2010, escreveu seu segundo romance, Ribamar, 
ganhador do prêmio Jabuti, que trata ficcionalmente da 
sua relação com seu falecido pai.

Antonio José Santana Martins – no ar em 19 de 
outubro
Tom Zé, é compositor, cantor, performer, arranjador e 
escritor. Nasceu em Irará, Bahia, em 11 de outubro de 
1936, e estudou na Universidade de Música da Bahia, 
em Salvador. Participou do início da Tropicália ao lado 
de Gil e Caetano. Com a ida destes para Londres, perdeu 
a conexão com o grupo e caiu em um relativo ostracismo 
até ser redescoberto no final dos anos 80 pelo músico 
norte-americano David Byrne, que lançou nos Estados 
Unidos The Best of Tom Zé, considerado lá um dos dez 
melhores CDs de música da década. Foi graças a esse 
sucesso fora do País que Tom Zé, com seu trabalho 
original e ousado, passou a ser conhecido e a angariar 
legiões de fãs entusiasmados no Brasil.

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 
Câmera: José Soares e Marcelo Augusto
Som: Carlos Sotto
Edição: ABfilmes
Áudio: Júlio Mauro
Maquiagem: Helena D’Araújo
Produtora realizadora: Capivara

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Produtoras assistentes: Manuella Tavares e  
Camila Campos 
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais:  
Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

O Globo 16/08/2012

O Globo 20/09/12

264



A série mostra a vida de cinco 
jovens moradores de uma república. 
Misturando documentário e ficção, 
um narrador-personagem relaciona 
as situações com o conteúdo de 
energia. Há ainda depoimentos de 
trabalhadores do setor energético, 
especialistas e cidadãos. 

TEMAS: energia; juventude; 
sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Eletrobras

vida de rePúBliCa

Sinopses por episódio (20 minutos):

Eficiência Energética nas Residências – no ar em 26 de abril 
Leandra faz aniversário, Fábio luta para pagar suas contas. Joana, nova moradora 
da república, indica alternativas para o uso da energia sem desperdício. O tema 
do episódio é eficiência energética nas residências e apresentação do selo Procel/
Eletrobras.

Energia: Conceitos – no ar em 3 de maio
Leandra declara guerra a Joana, que quer determinar novas regras para a casa. 
Leandra decide trabalhar em uma ONG para aprender mais sobre o tema. O narrador 
intervém e fala sobre potência e a intensidade de energia dispensada para cada fim. 

Sociedade e Meio Ambiente + Perdas Energéticas – no ar em 10 de maio
Leandra faz um vídeo sobre as instalações elétricas de uma comunidade. O narrador 
fala sobre os impactos positivos que a energia traz. Grilo quer levar Joana para uma 
noite romântica, mas a poluição luminosa pode atrapalhar seus planos.

Fontes Energéticas – no ar em 17 de maio
Os pais de Fábio venderam o sítio, e não haverá mais o fornecimento de frutas e 
verduras para a república. Joana tem a ideia de fazer uma horta. Marco é o executor, 
mas seu foco torna-se obsessão. Todos concluem que o melhor é diversificar as fontes.
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Energias Renováveis: Tecnologias e Perspectivas 
Brasileiras – no ar em 24 de maio
Leandra viaja para fazer um vídeo sobre energia renovável. 
Fábio põe em prática um negócio “da china”: uma 
impressora de plotagem. Na volta, Leandra se dá conta de 
que não filmou quando pensava estar gravando e terá que 
improvisar. 

Tecnologias do Setor Elétrico e Perdas Energéticas – 
no ar em 31 de maio
O documentário de Leandra será exibido na TV, mas falta 
luz. Leandra, indignada, vai investigar o que houve, e no 
processo conhece um pouco mais sobre cadeia energética, 
geração e transmissão de energia. Grilo e Joana se beijam.

Transporte – no ar em 7 de junho
Todos viajam para uma gincana de repúblicas, exceto 
Leandra, que fica trabalhando. O carro enguiça e eles 
terminam o trajeto de bicicleta. Quando retornam, 
Leandra já havia participado via internet e ganhado uma 
bicicleta. 

Indústria, Comércio e Agricultura – no ar em 14 de junho
Marco começa a trabalhar na empresa do tio e fica chocado 
com as precárias condições e com o calor, mas descobre que 
pode usar a energia térmica desperdiçada nas máquinas 
para garantir banho quente para os funcionários.

Política Energética – no ar em 21 de junho
A república reduziu seus gastos com energia, fazendo 
sobrar duzentos reais na caixinha. Fábio convence todos a 
investirem em um massageador de pés elétrico. A economia 
faz com que eles descuidem de seu consumo, voltando a 
desperdiçar. 

Energia, Eficiência Energética e Qualidade de Vida/
Futuro – no ar em 28 de junho
A república participa de uma exposição sobre energia 
apresentando-se como modelo de eficiência, mas será 
preciso vencer vários contratempos: falta luz, o narrador 
some e o público ignora o estande. No final, o narrador se 
apaixona e decide tirar férias. 

266



CONSULTORIA: Luiz Horta Nogueira possui graduação 
em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia 
de Guaratinguetá da Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (1978), mestrado em Engenharia 
Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (1981), 
especialização em Economia da Energia pela Fundación 
Bariloche (1985) e doutorado pela Universidade Estadual 
de Campinas (1987). Foi cientista visitante na FAO (Roma, 
1997/1998) e diretor técnico da Agência Nacional do 
Petróleo (1998/2004). Atualmente, é professor titular do 
Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal 
de Itajubá e consultor das Nações Unidas em temas 
energéticos. Atua em estudos técnicos, econômicos e 
ambientais de sistemas energéticos, principalmente 
relacionados à cogeração, bioenergia (etanol, biodiesel e 
bioeletricidade) e eficiência energética nos usos finais.

FICHA TÉCNICA 
E lenco:  Aline Jones (Joana), Thiago Prade (Fábio), 
Heron Santana (Grilo), Adelaide de Castro (Leandra), 
Cristiano Kunitake (Marco) e Mirna Spritzer (Mazé)
Direção: Janaína Fischer, Márcio Schoenardie e Mirela 
Kruel Bilhar 
Assistência de direção: Diego Martins e Ruana Nunes
Roteiro e coordenação de texto: Janaína Fischer, 
Márcio Schoenardie e Vicente Moreno
Consultoria de roteiros: Ana Luiza Azevedo
Locução: Kiko Ferraz
Produção executiva: Nora Goulart
Diretor de fotografia: Glauco Firpo e Pablo Escajedo
Equipe fotografia: Felipe Rosa, Luciana Baseggio, 
Carolina Krebs, Fábio Rebelo, Guilherme Kroeff, Marcos 
da Silva e Paulo Silva da Silveira
Diretor de arte: William Valduga
Equipe arte: Dayane Paz, Leticia Bueno, Lelo Almeida 
e Carlos Branquinho
Pesquisa: Carolina Silvestrin
Continuísta: Pedro Hahn
Equipe de produção: Bel Merel, Flavia Matzenbacher, 
Glauco Urbim, Jéssica Luz, Nicky Klöpsch, Zuleika Escobar, 
Bruna Miguel, Bibiana Osório, Leandro Wengrover, Marcos 
Rohrig, Marcelo Baieski e Tainá Rocha 
Figurino: Cacá Velasco
Caracterização e maquiagem: Britney 
Produção de elenco: Simone Buttelli

Edição: Milton do Prado, Vicente Moreno, Amanda 
Moreno e Germano Oliveira
Finalização: Monociclo
Som direto: Rafael Rodrigues, Marcos Lopes, Fernando 
Dametto e Marcello Cabral
Supervisão de som: Kiko Ferraz e Chrístian Vaisz
Edição de som: Sérgio Guidoux
Mixagem: Bruno Croda
Artista de foley: Felipe Burger Marques 
Gravação e edição de foley: Renato Galimberti
Coordenação de estúdio de som: Lísia Faccin
Estúdio de edição de som: Kiko Ferraz Studios 
Abertura e animação: Monociclo
Músicas: Pata de Elefante

ELETROBRAS
Presidente: José da Costa Carvalho Neto
Diretor de transmissão: José Antônio Muniz Lopes
Gerente do departamento de desenvolvimento da 
eficiência energética: Luiz Eduardo Menandro de 
Vasconcellos
Gerente da divisão de suporte ao planejamento: 
Leonardo Pinho Magalhães 
Coordenadora do Procel Educação: Luciana Lopes 
Batista Vinagre
 
CANAL FUTURA
Líder de programa: Luciana Souza
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação de conteúdo: Kitta Eitler 
Analista de conteúdo: Juliana Lins 
Produtora assistente: Jaqueline Souza
Equipe de educação: Ricardo Pontes e 
Ingrid Castro Bertoldo
Líder de projeto: Vania Lins
Gerente de mobilização e articulação comunitária: 
Marisa Vassimon
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e operações: 
João Alegria
Gerente-geral de educação: Vilma Guimarães
Gerente-geral Canal Futura: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

267



O Globo 27/04/12

268



O Globo 24/04/12

Diário de Pernambuco 26/04/12

269



Essa série de três documentários 
acompanha a vida de onze crianças do 
Brasil, China, Índia, Quênia, Letônia, 
Noruega, Papua Nova Guiné, África 
do Sul, Inglaterra e Estados Unidos. 
Todas nasceram no ano da Eco-92, 
evento sediado no Rio de Janeiro, que 
buscava um mundo mais sustentável 
para as futuras gerações. Vinte anos 
depois, os personagens contam suas 
esperanças, seus medos e ambições 
para o futuro. O projeto é um diário 
que relata como é crescer em um 
mundo globalizado e de rápidas 
mudanças.

TEMAS: diversidade cultural; ecologia 
e ecossistemas; protagonismo infantil; 
juventude; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TVE  fo r  Env i ronment 

zero, dez, vinte – as Crianças do rio 

Sinopses por episódio (45 minutos):

Hayley, Rosamaria, Angela e Martens – no ar em 16 de agosto
Hayley nasceu em uma comunidade de mineração de carvão, no Reino Unido, 
justamente quando seu pai, que trabalhava nas minas, perdeu o emprego. Alguns 
anos depois, seus pais acabaram se separando. Rosamaria vive na Rocinha, no Rio de 
Janeiro, cidade sede da Eco-92. Hoje, a favela foi pacificada e Rosamaria é uma mãe 
solteira, com um novo namorado, e tenta encontrar um emprego. Angela é de Papua 
Nova Guiné e nasceu no ano em que uma nova mina de ouro foi aberta. Vinte anos 
depois, a mina trouxe enormes benefícios para sua cidade, mas também a poluição. 
Martens, de 19 anos, é da Letônia, país que pertenceu à União Soviética. Após a 
adesão à União Europeia, em 2000, enquanto a economia do país é duramente atingida 
pela crise, Martens sonha em se tornar um chef e abrir seu próprio restaurante.

Panjy, Amelia, Justin e Vusumzi – no ar em 23 de agosto
Panjy nasceu no sul da Índia, em uma comunidade financeiramente dependente da 
indústria de fogos, e teve sua vida escolar prejudicada pelas dívidas familiares, que 
a levaram a um casamento arranjado. Amelia nasceu no norte da Noruega, numa 
comunidade de pescadores próxima ao Ártico, e hoje trabalha como garçonete, mas 
deseja viver uma vida longe da realidade de sua terra natal. Do outro lado do mundo, 
vemos o sul-africano Justin planejando seu novo futuro longe da família, como 
estudante da Cape Town University. Por último, contada por sua mãe, conhecemos a 
história de Vuzumsi, sul-africano falecido, vítima de um ato de violência. 

Stephanie, Erdo, Kay-Kay – no ar em 30 de agosto
Stephanie nasceu filha de um madeireiro preso em 1992 devido à destruição de florestas 
tropicais. Hoje, Stephanie vive fora de casa: pescando, atirando e acompanhando seu 
namorado caminhoneiro. Erdo faz parte de uma família nômade do Kenya e, apesar 
dos esforços de sua mãe em educá-lo, passou a viver com gangues de rua em Isiola. 
Hoje, ele estuda mecânica convencido por sua mãe. Kay-Kay nasceu na China, na 
época em que sua fase próspera estava decolando. Popular no colégio, Kay-Kay hoje 
estuda numa nova universidade da periferia, mas ainda visita os pais e canta karaokê 
nos fins de semana.
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FICHA TÉCNICA 
Direção: Bruno Sorrentino
Narração: Rageh Omaar
Edição: Mikhael Junod e Guy Creasey
Produtor executivo: Andre Singer (Pring Films), Jenny 
Richards e Nick Rance (TVE)
Coprodução: Johanna Schwartz 
Coordenação de produção: Davina Rodrigues e 
Sheila Menon
Parceria Reframing Rio: IPS e IIED 
Apoio: The European Union, CDKN (Climate 
Development Knowledge Network), Fundação Roberto 
Marinho, Canal Futura, Firjan, Ifad (the International 
Fund for Agricultural Development), the UN Population 
Fund (UNFPA), Connect4Climate e the World Bank 
DISTRIBUIÇÃO: TVE – Television for the Environment

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman 

Revista Galileu Agosto 2012

O Globo 16/08/2012 271



272



273



TEMAS: cidadania e democracia; 
música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 3 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

aCorde Para votar

Série de clipes musicais com artistas desconhecidos cantando composições próprias, 
cujas letras estimulam o voto consciente. Os participantes foram selecionados através 
de uma campanha na internet. 

Peças com 60 segundos:

Pense Bem: A música “Pense Bem”, composta por Felipe Chagas Tedesco e 
Rodolpho Bittencourt, de Porto Alegre/RS, aborda a necessidade de pesquisar sobre 
os candidatos antes de escolher em quem votar. A locução ao final do clipe reforça: 
“Compare os candidatos antes de escolher. É ano de eleição. Acorde pra votar.” 
(exibição: setembro a outubro/2012)

Na sua Mão: A música “Na sua Mão”, composta por Julieta Silveira Garcia, de 
Governador Valadares/MG, fala sobre a compra e a venda de votos. A locução ao final 
do clipe reforça: “Votar é nosso direito e dever. É ano de eleição. Acorde pra votar.” 
(exibição: setembro a outubro/2012)

Brasil Nota 10: A música “Brasil Nota 10”, composta por Paulo Lira e Paulo D’Ávila, 
de Miguel Pereira/RJ, fala sobre a responsabilidade do cidadão ao votar. A locução 
ao final do clipe reforça: “Comprar ou vender voto é crime. É ano de eleição. Acorde 
pra votar.” (exibição: setembro a outubro/2012)

FICHA TÉCNICA 
Produção musical: Fernando Moura
Produtora: CaradeCão

CANAL FUTURA
Concepção e planejamento de projeto: Fábio Macedo e Lúcia Tupiassú
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtora assistente: Fabianna Amorim 
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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alimente-se Bem

A série apresenta receitas criativas, nutritivas, rápidas e fáceis de fazer. Todos os 
pratos são desenvolvidos por nutricionistas do Serviço Social da Indústria (Sesi). O 
diferencial está no aproveitamento de sobras de alimentos que normalmente vão para 
o lixo, como cascas de frutas e legumes, além de talos de verduras. Alimente-se 
Bem traz também dicas que sugerem modificações de hábitos alimentares, formas de 
higienização e decoração de pratos.

Peças entre 1 minuto e 30 segundos a 3 minutos:
Torta no cachorro quente
Cocada festiva
Canapé de jiló
Beijinho de soja
Milk-shake cremoso de goiaba
Suco especial de laranja
Doce de casca de abacaxi
Cestinhas recheadas
Brigadeiro de mandioca
Bebida cremosa de agrião
Bem-casado de mandioca
Suco da horta
Pastel assado de talos
Esfiha de folha de couve-flor
Suco de licopeno
Bolo firmeza
Espetinho de cação
Suco macoco
Muffins de iogurte de canela e banana
Rolinhos de muçarela
Quiche de casca de abóbora
Docinho nutritivo de beterraba
Delícia dourada

TEMA: culinária e nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: SESI/FIESP

APRESENTADORA: Legiane 
Rigamontti é nutricionista 
integrante do programa 
Alimente-se Bem, do SESI/FIESP.
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Peças destinadas à prestação de serviços e divulgação de assuntos ligados à cultura 
brasileira. Algumas peças têm apresentação feita por Serginho Groisman. Os 
produtos são exibidos no Fade (intervalos decorrentes de espaços livres de exibição) 
da Globo Parabólica, da Globo Internacional e também no Canal Futura e Geradora 
São Gonçalo. Este material é uma compilação de programas e interprogramas do 
Canal. São veiculadas 18 peças por mês.

Teca e seus amigos trazem uma grande novidade: nossos queridos personagens 
vivem agora suas aventuras em formato de animação, especialmente elaborada 
para o público infantil do Canal Futura. Eles garantem presença nos intervalos da 
faixa infantil, vivendo histórias que falm de amizade, brincadeiras, companheirismo, 
família, cuidados com o corpo e com o que nos rodeia, sempre de forma cativante e 
divertida.

alô, Brasil, aQui tem eduCação

aventuras da teCa

TEMAS: cidadania e democracia; 
culinária e nutrição; diversidade 
cultural; identidade cultural; 
leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 2 de janeiro
DURAÇÃO: 1 minuto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 12 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

Peças com 3 minutos:
Baião ou forró
Amigos para contar nos dedos
Muy esquisito
Língua do P
Pelo telefone 
Rios e reis
Para não desperdiçar
Mistura de cores

Cada um com seu país, cada país com 
sua cor. Ou não?
Tô de mal
Esconde-esconde 
A doença do Guto
Mas, mãe, já sei tomar banho sozinho
Um longo dia de trabalho
Atchum!
Doce refeição
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FICHA TÉCNICA
Produção executiva: Celia Catunda, Kiko Mistrorigo e 
Ricardo Rozzino
Direção: Kiko Mistrorigo
Direção de animação: Morian Marroni
Animação: Caio Meira, Leonardo Carpes e Victor 
Crispim
Gerencia de produção: Veronica Vieira
Coordenação de produção: Carla Insfrán
Animatic: Manoela Paixão, Marcia Alevi, Morian 
Marroni, André Aguiar e Caio Meira
Planejamento: Morian Marroni e André Aguiar
Cenários e props: Jefferson Costa
Supervisão de pós-produção: Cristhiane 
Vasconcellos
Pós-produção: Alvaro Bautista, Caio Meira e 
Douglas Rabello
Masters e controle: Compact Filmes e Carla Insfrán
Música e trilha sonora: Gabriel Salgueiro
Músicos: Gabriel Salgueiro e Vinicius Salgueiro
Zeger Estudio – Elenco: Flora Paulita – Teca; Flávia 
Narciso – Bia; Maíra Paris – Nara; Fernanda Bock 
– Guto; Rita de Cássia F. Almeida – Vitor; Shallana 
Rodrigues – Marília; Igor Lott Zeger – Zé Maria; Luiz 
Carlos de Moraes – Aristeu; Leticia Bortoletto de 
Camargo – Vera e Priscila Concepción – Goela
Realização: Luni Produções

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Lucieda Moreda
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Produtoras assistentes: Marília Cruz e Jaqueline 
Souza
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: 
Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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JANEIRO
Nossos Atletas 
As Aventuras de Tintin 

FEVEREIRO
• CARNAVAL •
Doc Moro no Brasil

MARÇO
Doc A, B, Ser
Livros que Amei 

• SEMANA DA MULHER •
Cine Especial Caramelo

ABRIL
Globo Educação
Doc O Palhaço Menino
Globo Ecologia
Doc Caindo na Real (faixa jovem)
Armados – pitching
Globo Ciência
Vida de República
Especial Dia do Índio (Indígenas Digitais, Toantes 
Pankararu, Sal Tupinambá, Os Seres da Mata e suas Vidas 
como Pessoas, A Mata É que Mostra Nossa Comida)

MAIO
Estreia nova temporada Mundo.Doc
Estreia Nova Temporada Mundo da Leitura
Criaticidades 
Estreia nova temporada Adrenalina

JUNHO
Diz Aí
Saqueando o Pacífico (especial Rio+20)
Conexão Futura Rio+20
Nota 10 – 1ª Infância
Jovens Exploradores

JULHO
O Mundo Encantado de Richard Scarry
As Aventuras de Henry
Faixa Comentada – Mad Maria
Aplicativos para a Vida
Nova temporada Cine Conhecimento
Nova temporada Novos Atletas

AGOSTO
Nossa Terra, Nossa Gente (doc)
Jornal Futura Especial Dia do Estudante
Zero, Dez, Vinte – As Crianças do Rio (doc)
Nova temporada Umas Palavras

Balanço de Programação 2012
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SETEMBRO
Mudança On-Air Look – Futura 15 Anos
 
Nova temporada Afinando a Língua
Nova temporada Dinheiro no Bolso
Nova temporada Tempos de Escola
Palavra (En)Cantada Cine Especial de 15 anos, com 
apresentação de Bia Corrêa do Lago

OUTUBRO
Série infantojuvenil Família Imperial
Cine Especial Dia das Crianças – O Menino Maluquinho
Série Grávida aos 16
Série Sexo no Sofá
Nova temporada Pelo Campus

NOVEMBRO
Série Florestabilidade
Festival Curta Como Quiser
Série MIT Blossoms
Série Brasil 500 anos
Nova temporada Entre Fronteiras
Por que Pobreza?

DEZEMBRO
• FIM DE ANO • 
Especial O Reino Encantado de Luiz Gonzaga
Que Direito É Esse?
Especial A Alma Roqueira de Noel
Especial O Pequeno Cidadão
Cine Especial Palavra (En)Cantada

PEÇAS ESPECIAIS:
Acorde para Votar
Parabéns, Futura
Trocando em Miúdos
Campanha Valorização do Professor

TOTAL ANUAL

Chamadas: 4h15min (524 peças)

Horas inéditas programas : 380h17min

Horas inéditas jornalismo: 270h30min 
Jornal Futura: 96h
Conexão Futura: 144h (todas as entradas)
Boletim: 8h
Sala de Notícias: 22h30min

Horas inéditas interprogramas: 6h30min

Horas inéditas campanhas : 27min
 
HORAS INÉDITAS TOTAIS: 662h
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TEMAS: energia; 
sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 27 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS:  Ampla  e 
Consc iênc ia  Ampla

Barrinhas 

Série de interprogramas sobre dicas para um melhor consumo de energia. Feita em 
animação, com massinha escolar sobre fundo branco, as peças abordam, por exemplo, 
o hábito de secar roupa, a troca de lâmpada incandescente pela fluorescente e a 
limpeza do filtro do ar-condicionado. Não há diálogo. Os temas são tratados de forma 
bem-humorada, o que facilita a compreensão. Barrinhas é uma realização com a 
Giroscópio Filmes.

Peças de 30 segundos:

Luz na Hora Certa
Para economizar energia é bom trocar a lâmpada incandescente por lâmpada 
fluorescente, mas durante o dia a melhor opção é aproveitar a luz do Sol.

Ar Limpo Faz Bem
Se com o ar ligado você ainda passa calor, ele pode estar com o filtro sujo. Uma 
limpeza fará bem a todos. Fechar as janelas também é uma dica importante.

Secando na Geladeira?!!!!
O hábito de secar a roupa atrás da geladeira sobrecarrega o aparelho. Usar o varal é 
o melhor a ser feito.

Desligue o Stand-by
Aparelhos em stand-by também consomem energia, e, para que ninguém perca o 
sono, eles precisam ser desligados.

Lave Tudo de uma Vez
É importante acumular o maior número de roupas para ligar a máquina de lavar. Assim 
a brincadeira do trampolim fica mais divertida.
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Passe Tudo de uma Vez
O ferro elétrico prefere esperar a roupa acumular para só 
então esquentar e fazer todo o serviço de uma vez.

Um de Cada Vez
Vários aparelhos ligados ao mesmo tempo num mesmo 
benjamim acabam com qualquer festa.

No Banho, Só Banho
Fazer outras atividades no chuveiro, além do banho, é 
desperdício de água e energia.

Olha o Fiiiiiio!
Uma pipa desavisada é alertada pelos amigos para 
brincar longe da fiação.

Fio Emendado Dá Errado
Sem tomada por perto, a tentativa de chegar ao disjuntor 
emendando fios pode acabar muito mal.

FICHA TÉCNICA
Diretor: Pedro Iuá Cortinhas Fontes e Analúcia de Godoi
Ilustrador: Alessandro Monnerat
Trilha: Leonardo Padilha da Motta Mendes
Realização: Giroscópio Filmes

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Lucieda Moreda
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Produtoras assistentes: Marília Cruz e  
Jaqueline Souza
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: 
Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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TEMAS: ecologia e 
ecossistemas; fotografia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 7 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 

100 lugares Para salvar antes Que 
desaPareçam

Peças de 1 minuto:
Vava’u, Tonga
O Monte Kilimanjaro
O Delta do Okawango
Timbuktu, Mali
Saint Louis, Senegal
Delta do Níger, Nigéria
Roterdã, Países Baixos
Parque Nakluft, Namíbia
O Delta do Nilo
O Lago Chad, África
Amman, Jordânia
Madagascar
Masai Mara, Quênia
Olímpia, Grécia
Gondar, Planaltos da Etiópia
Alaska, EUA
Zackenberg, Groenlândia
Tundra Sami, Noruega
Zahara de la Sierra, Andaluzia, Espanha
Sri Lanka
Yamal Península, Sibéria 
Parque Battery
Pântano Kakadu, Austrália
Bangkok, Tailândia
Geleira Franz Josef, Nova Zelândia
Atol Ontong Java, Ilhas Salomão
Sibéria, Rússia
Grande Barreira de Recifes, Austrália
Tuvalu, oceano Pacífico

Povo San, Namíbia
Mar Egeu – Grécia
Cedro de Deus
Amazônia, Brasil
Região do Grande Kordofan, Sudão
Kitzbhüel, Áustria
Chacaltaya, Bolívia 
Calota de Gelo do Quelccaya, Peru
Floresta Nebulosa de Monteverde, Costa 
Rica
Canal do Panamá, Panamá
Pequim, República Popular da China
Recife, Brasil
Mar do Caribe
Veracruz, México
Rio da Prata, Uruguai
Península de Valdés, Argentina
Honduras
Lago Balaton, Hungria
Caracas, Venezuela
Baía de Plenty, Nova Zelândia
Arquipélago Mergui, Myanmar
Gujarat, Índia
Delta do Ganges, Bangladesh
Parque Nacional de Sagarmatha, Nepal
Mar Sulu, Malásia
Delta do Mekong, Vietnã 
Monte Chomo Lhari, Butão
Ilhas Maldivas

A série apresenta 100 fotografias de 100 lugares no mundo que estão ameaçados 
pelas mudanças climáticas e correm risco de desaparecer. Alguns dos mais 
renomados fotógrafos mundiais são os autores das fotografias, e a pesquisa dos 
lugares escolhidos foi baseada em relatórios da ONU. A série faz parte de um projeto 
que gerou livros, mostras, cartões postais, pôsteres, calendários e spots de TV.
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Reserva Tanjung Puting, Bornéu
Plataforma de Gelo Ross
Ilha Hershel, Canadá
Alto Vale do Pó, Itália
Veneza, Itália
Fiorde de Gelo Ilulissat
Dalarna, Suécia
Wadden, mar Dinamarquês
Arquipélago Sea, Finlândia
Cabo Floral, África do Sul
Big Sur, Califórnia, EUA
Pântano Kushiro, Japão
Copenhague, Dinamarca
Rio Tâmisa, Londres, Inglaterra
Ilha Komodo, Indonésia
Bayan Ölgii, Mongólia
Lago Baikal, Rússia
Mar de Bering, Rússia e EUA
Floresta Boreal, Canadá
Chicago, EUA
Rio Columbia, EUA
Polo Norte, mar Ártico
Nunavut
Kauai, Havaí
Ursos Polares, Baía de Hudson, Canadá
Bacia do Congo
Condado Meath, República da Irlanda
Delta do rio Mississipi

Grandes Montanhas Azuis, Austrália
Rio Yangtze, China
Península Antártica, Antártica
Distrito Lilongwe, Malawi
Montanhas Altai
Ilhas Halligen, Alemanha
Cherrapunji, Índia
Cazaquistão
O rio Indus, Paquistão
Perth, Austrália
Paris, França
Tóquio, Japão
Trinidad, Cuba
Cahors, França
Quarteirão Vazio

FICHA TÉCNICA 
Realização: Nordisk Film e Co+Life.
Distribuição: Media Mundi representando Banijay 
International ApS

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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TEMAS: fotografia; institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 30 segundos
No ar a partir de 20 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 

CamPanha Fim de ano 2012 

O Futura celebrou a virada de 2012 para 2013 com o tema “O que você espera 
do futuro?”, como forma de despertar a aproximação entre o Canal e seu público 
e, ainda, reforçar o tema do On-Air 2012, que é pautado no mosaico, na colcha de 
retalhos, na construção colaborativa. Foi lançada uma campanha na internet para que 
o público do Canal enviasse fotos de acordo com a pergunta. As imagens constituíram 
um videomosaico sobre uma trilha sonora composta especialmente para isso. 

FICHA TÉCNICA
Redação: Lúcia Tupiassú
Produção: Diego Albuquerque e Lúcia Tupiassú
Edição: Daniele Pimentel
Videografismo: Herbert Cohn, Jean-Marc Billard, Marcelo Liuzzi e Andiara Ramos
Trilha sonora original: Fernando Moura
Locução: Verônica Villa
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro
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TEMA: saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 16 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

Com o PÉ nas Costas 

Com o Pé nas Costas é uma série de 40 interprogramas de dois minutos que visa levar 
o bem-estar a pessoas com dores causadas pelo trabalho e que não têm tempo para 
se exercitar. Cada episódio traz o depoimento de um trabalhador que apresenta uma 
dor no corpo desencadeada pela rotina profissional e as orientações de um professor 
de uma das cinco modalidades – musculação, pilates, ioga, gyrokinesis e ginástica 
laboral – que ensina exercícios simples para serem feitos em casa ou no trabalho 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Peças com 1 minuto e 30 segundos:

Advogada/Ombro
A advogada Nídia sofre de dores no ombro devido aos esforços do trabalho. A 
professora de ginástica laboral Liliane de Brito ensina exercícios fáceis que podem 
ser feitos em casa. 

Design/Punho
A designer Eneida sofre de dores no punho devido aos esforços do trabalho. A 
professora de ginástica laboral Liliane de Brito ensina exercícios fáceis que podem 
ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Recepcionista/Pescoço
A recepcionista Beatriz sofre de dores no pescoço devido aos esforços do trabalho. 
A professora de ginástica laboral Liliane de Brito ensina exercícios fáceis que podem 
ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Porteiro/Coluna
O porteiro Antônio sofre de dores na coluna devido aos esforços do trabalho. A 
professora de ginástica laboral Liliane de Brito ensina exercícios fáceis que podem 
ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

285



Ajudante de Caminhão/Joelho
O ajudante de caminhoneiro Elsion sofre de dores no 
joelho devido aos esforços do trabalho. A professora de 
pilates Ana Letícia ensina exercícios fáceis que podem 
ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo 
e da alma. 

Comissária/Ansiedade
A comissária Ana Paula sofre de ansiedade. A professora 
de pilates Ana Letícia ensina exercícios fáceis que 
podem ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do 
corpo e da alma. 

Mãe com Filha/Coluna
A mãe Taísa sofre da coluna por carregar sua filha de 3 
anos no colo. A professora de pilates Ana Letícia ensina 
exercícios fáceis que podem ser feitos em casa para 
melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Manicure/Ombro
A manicure Andriele sofre de dores no ombro devido aos 
esforços do trabalho. A professora de pilates Ana Letícia 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Cabeleireiro/Coluna
O cabeleireiro Roberto sofre de dores na coluna devido 
aos esforços do trabalho. A professora de musculação 
Etianna ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Caixa de Supermercado/Punho
O caixa de supermercado Léo sofre de dores no punho 
devido aos esforços do trabalho. A professora de 
musculação Etianna ensina exercícios fáceis que podem 
ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo 
e da alma. 

Jovem/Bem-estar
O adolescente Ygor não tem como conciliar os estudos 
com a academia. A professora de musculação Etianna 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Jornalista/Sedentária
A jornalista Maíra sofre de dores devido ao sedentarismo. 
A professora de musculação Etianna ensina exercícios 
fáceis que podem ser feitos em casa para melhorar o 
bem-estar do corpo e da alma. 

Dentista/Coluna
O dentista Reinaldo sofre de dores na coluna devido aos 
esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis Luiz 
Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Garçom/Ombro
O garçom Antônio Carlos sofre de dores no ombro devido 
aos esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis Luiz 
Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

286



Quitandeiro/Lombar
O quitandeiro Josué sofre de dores na lombar devido 
aos esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis Luiz 
Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Taxista/Joelho
O taxista Pedro sofre de dores no joelho devido aos 
esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis Luiz 
Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Diarista/Insônia
A diarista Marluce sofre de insônia. A professora de 
yoga Sushiila ensina exercícios fáceis que podem ser 
feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo e 
da alma.
 
Doméstica/Fumante
A empregada doméstica Selma sofre as consequências 
da vida de fumante. A professora de yoga Sushiila 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Gestante/Coluna
A gestante Daniely sofre de cansaço. A professora de 
yoga Sushiila ensina exercícios fáceis que podem ser 
feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo e 
da alma.
 
Senhora com Sacolas
Dona Jaíza sofre de dores nos joelhos por conta do peso 
que carrega em sacolas de feira. A professora de yoga 
Sushiila ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Ginástica Laboral/Músico
O músico Claudio sofre de dores no pescoço devido aos 
esforços para tocar seu instrumento. O professor de 
ginástica laboral Bernardo ensina exercícios fáceis que 
podem ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do 
corpo e da alma. 

Ginástica Laboral/Vendedora de Loja
A vendedora de loja Ivanice sofre de dores no pé devido 
aos esforços do trabalho. O professor de ginástica laboral 
Bernardo ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Ginástica Laboral/Atendente de Copiadora
O atendente de copiadora Jackson sofre de dores no 
punho devido aos esforços do trabalho. O professor de 
ginástica laboral Bernardo ensina exercícios fáceis que 
podem ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do 
corpo e da alma. 

Ginástica Laboral/Cozinheira
A cozinheira Bianca sofre de dores na coluna devido aos 
esforços do trabalho. O professor de ginástica laboral 
Bernardo ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Pilates/Vassoureiro
O vassoureiro Marco sofre de dores no ombro devido aos 
esforços do trabalho. A professora de pilates Ana Letícia 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Pilates/Caminhoneiro
O caminhoneiro Sergio sofre dores no pé devido aos 
esforços do trabalho. A professora de pilates Ana Letícia 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Pilates/Pintor
O pintor Luan sofre de dores no punho devido aos 
esforços do trabalho. A professora de pilates Ana Letícia 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Pilates/Jardineiro
O jardineiro Samuel sofre de dores na coluna devido aos 
esforços do trabalho. A professora de pilates Ana Letícia 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 
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Musculação/Pipoqueiro
O pipoqueiro Nelson sofre de dores no punho devido 
aos esforços do trabalho. A professora de musculação 
Etianna ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Musculação/Tratador de Animais
A tratadora de animais Simone sofre de dores nas 
costas devido aos esforços do trabalho. A professora de 
musculação Etianna ensina exercícios fáceis que podem 
ser feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo 
e da alma. 

Musculação/Sapateiro
O sapateiro Seu Aurino sofre de dores nos braços devido 
aos esforços do trabalho. A professora de musculação 
Etianna ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Musculação/Feirante
O feirante Carlinhos sofre de dores nas pernas devido 
aos esforços do trabalho. A professora de musculação 
Etianna ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Gyrokinesis/Marceneiro 
O marceneiro Joel sofre de dores nos braços devido aos 
esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis Luiz 
Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Gyrokinesis/Passadeira
A passadeira Nice sofre de dores na coluna devido aos 
esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis Luiz 
Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Gyrokinesis/Eletricista
O eletricista Cau sofre de dores no joelho devido aos 
esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis Luiz 
Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser feitos 
em casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 
 
Gyrokinesis/Boy
O boy Adriano sofre de dores nas pernas devido aos 
esforços do trabalho. O professor de gyrokinesis 
Luiz Claudio ensina exercícios fáceis que podem ser 
feitos em casa para melhorar o bem-estar do corpo 
e da alma. 

Ioga/Costureira
A costureira Juliana sofre de dores nas costas devido 
aos esforços do trabalho. A professora de yoga Sushiila 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Ioga/Mecânico
O mecânico Bruno sofre de dores nos braços devido 
aos esforços do trabalho. A professora de yoga Sushiila 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Ioga/Vigia
O segurança Cristiano sofre de dores nos pés devido 
aos esforços do trabalho. A professora de yoga Sushiila 
ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em casa 
para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 

Ioga/Vendedora de Milho
A vendedora de milho Joana Darc sofre de dores nos pulsos 
devido aos esforços do trabalho. A professora de yoga 
Sushiila ensina exercícios fáceis que podem ser feitos em 
casa para melhorar o bem-estar do corpo e da alma. 
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TEMAS: escola; metodologias 
em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 23 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO:CNI

destino: eduCação 

Os interprogramas baseados na série de documentários Destino: Educação introduzem 
a realidade educacional de Xangai, Finlândia, Coreia do Sul, Canadá, Chile e Brasil 
países participantes do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), 
explorando as questões socioeconômicas de cada lugar, o contexto da educação, 
os desafios e as experiências bem-sucedidas. Tudo isso apresentado pelos próprios 
jovens, educadores, pais e especialistas, gerando uma narrativa rica e envolvente.

Peças com 2 minutos:

XANGAI 
Por que a educação é importante em Xangai? 
Educação é tradição na China. A cidade Xangai investe na área através da força de 
trabalho, valorização dos professores e participação da família. Acredita-se que todas 
as pessoas podem, pela educação, mudar o seu destino.

Quais os focos de atenção na educação em Xangai? 
Em Xangai, todas as pessoas têm direito a um ensino de qualidade. O governo motiva 
a cooperação entre professores e estimula o aluno a trabalhar duro e se dedicar nos 
estudos para aprimorar o seu desempenho.

Quais iniciativas garantem a qualidade das escolas em Xangai? 
O mais forte pode e deve ajudar o mais fraco. Esse é o conceito do sistema “Um por 
um”, que promove a colaboração entre as escolas chinesas. Nele, a escola com bom 
desempenho coopera com uma escola com pior avaliação. Uma parceria que vem 
melhorando a qualidade de ensino na China.

Como é o programa de estudos dos alunos chineses? 
Métodos de organização, liberdade de escolhas, livros didáticos próprios, conhecimento 
do dia a dia, são ideias do governo de Xangai para aprimorar o desenvolvimento dos 
estudantes e garantir a eles um ensino de qualidade. 

289



Em Xangai, qual o papel dos gestores, professores 
e pais? 
Em Xangai, além dos pais terem uma grande 
participação na vida escolar dos filhos, as escolas 
e os professores procuram ter uma boa interação e 
aproximação com os alunos e seus pais. Existe um 
trabalho coletivo para atender todas as demandas e 
necessidades dos estudantes.

CANADÁ
Quais as particularidades da educação no Canadá? 
Educação é uma prioridade no Canadá. Lá, a escola 
pública é a principal opção de ensino. Hoje, 95% das 
pessoas colocam seus filhos em escolas públicas, o que 
é motivo de orgulho do país. 

Como é a carreira de professor no Canadá? 
Os professores no Canadá são respeitados pela 
sociedade. Alta remuneração, crescimento profissional, 
autonomia para ensinar e aprimoramento contínuo 
tornam a profissão muito valorizada no país. 

Como as escolas lidam com as diferentes origens 
dos alunos? 
O multiculturalismo é um valor enraizado no Canadá. 
O país promove práticas de inclusão para minimizar os 
problemas de adaptação e dificuldade de aprendizado 
dos alunos imigrantes, garantindo uma educação de 
qualidade para todos.

Como é a convivência dos alunos nas escolas 
canadenses? 
Canadá é um país com muito imigrantes e com uma 
diversidade cultural grande. Para os estudantes isso é 
um ponto positivo, e eles usufruem criativamente dessa 
heterogeneidade na convivência escolar.

Qual a participação dos gestores e professores na 
educação canadense? 
Equalizar a educação. Com esse conceito, os gestores 
canadenses promovem práticas de inclusão para que 
todos os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade 
e trabalhem junto com os educadores para aprimorar o 
seu desempenho escolar. 

CHILE
Quais as características da educação no Chile? 
Segundo o resultado do Pisa de 2009, o Chile foi o 
país de melhor classificação na América Latina, mas 
a maioria do sistema educacional chileno ainda é 
baseado no modelo privado de ensino. Especialistas, 
professores e alunos chilenos falam sobre o sistema 
educacional chileno.

Como é ser professor no Chile? 
O professor no Chile tem pouco prestígio e valorização. 
Educadores e alunos percebem a necessidade de haver 
um maior reconhecimento numa profissão essencial 
para a educação. 
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Quais são as modalidades de escolas no Chile?
O sistema educacional no Chile é desigual. Existem três 
tipos de escolas: particular, particular subvencionada e 
pública. As particulares possuem maior desempenho, 
mas são restritas aos alunos com melhor condição 
econômica. 

Como é a participação dos pais chilenos na 
educação dos filhos? 
Para as famílias chilenas educação é sinal de 
oportunidade. Mas levar os filhos na escola é o 
suficiente? Existe uma preocupação da instituição em 
trazer a família para a vida escolar dos estudantes. 

Qual a importância das políticas públicas na 
educação chilena? 
Metas ousadas, investimentos altos e continuidade nas 
políticas para educação fizeram o Chile elevar o nível do 
ensino e o desempenho escolar dos alunos.

COREIA
Quais as particularidades da educação na Coreia? 
Educação é sinônimo de desenvolvimento para a Coreia 
do Sul. Tanto o governo como as famílias fazem grandes 
investimentos para aprimorar a qualidade de ensino.

Como é a carreira do professor na Coreia? 
“Não se pisa nem na sombra de um mestre.” Um dito que 
está enraizado na cultura coreana. Alta remuneração e 
reconhecimento da sociedade tornam o magistério o 
sonho profissional de muitos jovens coreanos. 

Como os pais coreanos veem a educação dos 
filhos? 
Educação é prioridade nas famílias coreanas. Os pais têm 
uma participação importante na vida escolar dos filhos, 
acompanhando seus estudos em casa e as atividades 
desenvolvidas na escola. 

Qual o nível de competição entre os estudantes 
coreanos? 
A competição é um dos pontos mais importantes na 

educação da Coreia do Sul. O alto nível de competitividade 
contribui para o desempenho escolar. Mas até onde isso 
é benéfico para os alunos e a sociedade? 

Quais as dificuldades do sistema coreano de 
educação? 
100% dos alunos coreanos frequentam cursos 
particulares depois das aulas para melhorar o seu 
desempenho escolar. Os especialistas apontam 
problemas que os alunos encontram com excesso de 
carga horária.

FINLÂNDIA 
Qual a importância da educação na Finlândia? 
Um sistema educacional de qualidade, igualitário e 
equilibrado. A educação é um reflexo da sociedade da 
Finlândia, um país onde os alunos definem como um bom 
lugar para viver.

Como é vista a carreira do professor na Finlândia? 
Nos anos 1800, já se compreendia o valor do magistério 
na Finlândia. Até hoje, é uma profissão muito desejada no 
país. Por isso é mais difícil entrar na escola de formação 
de professores do que na academia de medicina.

Como se lida com estudantes que precisam de 
apoio na Finlândia? 
A educação na Finlândia é pautada pela igualdade de 
oportunidades. O sistema prioriza o apoio a alunos 
com maior dificuldade de aprendizado. As escolas têm 
o mesmo padrão de ensino e todos os estudantes têm 
acesso gratuito às necessidades básicas. 

Qual a contribuição dos pais finlandeses na 
educação dos filhos? 
Os conselhos de pais tem um papel importante na 
sociedade finlandesa. Antes mesmo da independência 
do país, as famílias já participavam da vida escolar dos 
estudantes e se preocupavam em proporcionar a eles 
uma educação de qualidade. 

Como os estudantes finlandeses lidam com a 
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pressão por um bom desempenho?
O sistema de ensino na Finlândia não é baseado na 
competitividade. Com horário equilibrado, currículo 
flexível e gosto pela leitura, os estudantes recebem 
outra forma de motivação para aprender. 

BRASIL
Quais os maiores desafios para a educação no 
Brasil? 
Com 52 milhões de estudantes, o Brasil é um país que 
encontra dificuldades no sistema educacional. Garantir 
qualidade no ensino, valorizar o professor e despertar 
nos alunos um maior interesse na vida escolar são 
alguns dos principais desafios.

Como valorizar a carreira de professor? 
Poucas pessoas almejam a carreira de professor no 
Brasil. Assegurar melhores salários, um horário de 
trabalho equilibrado e melhor formação acadêmica 
são caminhos possíveis para tornar a profissão mais 
valorizada. 

O que é necessário fazer para ter uma educação 
de qualidade? 
Aumentar a exposição dos alunos ao aprendizado, 
apresentar um programa de ensino eficiente e atrativo, 
valorizar a carreira do professor. Especialistas discutem 
quais medidas necessárias para o Brasil atingir melhores 
resultados na educação.

Como as famílias estão vendo a educação no 
Brasil? 
“A educação é direito de todos, dever do estado e da 
família.” É o que diz a constituição brasileira. Mas 
esse dever é cumprido? A maioria dos pais entende a 
importância da educação para seus filhos, mas não 
possuem meios para exigir qualidade no ensino. 

Como a desigualdade social se reflete na 
educação? 
A desigualdade social gera alunos com níveis de 
compreensão e aprendizado diferentes. Muitos chegam 

à escola com um déficit muito grande de linguagem e 
de leitura. O sistema educacional brasileiro enfrenta 
dificuldade em lidar com essa diversidade.

PISA
O que Xangai aprendeu com os resultados do Pisa? 
A cidade Xangai, na China é número um do mundo na 
prova internacional Pisa de 2009. Com uma boa política 
de educação, ensino de qualidade e esforço dos alunos, 
a cidade é referência na área de leitura, matemática e 
ciências. Mas quando o assunto é criatividade dos alunos 
e educação igualitária em todo o país, especialistas e 
governantes entendem que ainda há muito a ser feito. 

O que Coreia aprendeu com os resultados do Pisa? 
Na prova internacional Pisa de 2009, a Coreia do Sul 
apareceu como quinto melhor colocado no mundo. O 
resultado foi positivo e trouxe questões para o país: 
o alto nível dos alunos é importante, mas o que fazer 
quando o nível de cooperação, criatividade e interesse 
dos estudantes é muito baixo? 

O que o Chile aprendeu com os resultados do Pisa? 
O conceito – educação de qualidade para todos – está 
arraigado no Chile. Em 44° lugar, na edição de 2009 o 
país teve a melhor colocação da América Latina na prova 
internacional Pisa. Para os especialistas, uma das falhas 
no sistema de educação é a desigualdade escolar entre 
o ensino público e privado.

O que a Finlândia aprendeu com os resultados do 
Pisa? 
Com um sistema educacional equilibrado, a Finlândia 
ocupou a terceira posição na edição de 2009 da prova Pisa. 
O país analisa o sucesso do resultado e quais medidas são 
necessárias para evitar que os cortes nos recursos para 
educação influenciem na qualidade de ensino. 

O que o Canadá aprendeu com os resultados do 
Pisa? 
O Canadá está entre os sete melhores do mundo quando 
o assunto é educação. Reconhecido pela excelência no 
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ensino e com uma numerosa quantidade de imigrantes, 
o país trabalha para não haver segregação escolar nas 
instituições de ensino. 

O que o Brasil aprendeu com os resultados do 
Pisa? 
Em 53° lugar na prova internacional Pisa de 2009, o 
Brasil apresentou melhorias no sistema de ensino. Com 
o resultado da avaliação, especialistas discutem sobre 
as necessidades básicas para o Brasil conseguir atingir 
uma educação de excelência para todos.

Destino Educação
Com que finalidade o Pisa foi criado? 
A prova internacional Pisa foi criada para avaliar as 
habilidades dos estudantes na faixa etária de 15 anos e 
o nível de aprendizado de alguns países. Assim, ao longo 
dos anos é possível compreender quais os sistemas de 
ensino possuem um bom desempenho e analisar como 
os alunos estão aplicando o conhecimento adquirido.

Por que os sistemas de avaliação são importantes 
no mundo globalizado? 
Ter uma cultura de avaliação mundial é importante 
para comparar e entender quais os países possuem 
um ensino de qualidade. Ao compreender o contexto 
socioeconômico deles e como foram progredindo, é 
possível aprender com os resultados. 

Quais os desafios dos sistemas educacionais na 
economia moderna? 
A internet e rapidez na informação podem se tornar desafios 
para os sistemas educacionais de hoje. Educadores e 
escolas, além de transmitir a matéria, devem estimular e 
provocar a curiosidade e a criatividade dos alunos.

Quais são os indicadores de uma educação de 
qualidade? 
Equidade na qualidade do ensino, busca por um ensino 
de excelência e foco nas dificuldades e nos pontos 
fracos são aspectos comuns encontrados em todos os 
países com um sistema educacional de sucesso. 

FICHA TÉCNICA 
Produção executiva e argumento: Mônica Monteiro 
e Carolina Guidotti 
Direção: Alê Braga
Roteiro: Alê Braga, Alessandra Paiva e Alan Arrais
Direção de produção: Sidiny Diniz 
Trilha composta: Nani Dias 
Direção de fotografia: Marcela Borseau 
Diretor de arte: Rhamay Lima e Liana Lessa
Montagem: Gabriela Paschoal e Adriana Borges
Tradução: Marco Izaac 
Coordenação de produção: Roberta Visconti 
Coordenação de finalização: Patrícia Bau
Produtores: Rodrigo Alvarado e Mariana Abreu 
Pesquisa: Roberta Visconti 
Som direto: Pedro Sá Earp 

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Clarice Saliby
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Kitta Eitler
Produtoras assistentes: Anne Germano e  
Juliana Ventura
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais:  
Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

293



TEMAS: cidadania e democracia; 
metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 7 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 

diCas de eduCação

Série de peças de intervalo produzidas em computação gráfica, com dicas de como os 
pais podem ajudar na educação dos filhos.

Peças com 10 segundos:

Leia os Bilhetes e Avisos da Escola
Crie o hábito de ler os bilhetes que seu filho traz da escola. Este é o seu dever de casa. 

Visite a Escola do Seu Filho
Quando puder, faça uma visita à escola. Assim, você poderá saber o que pode melhorar 
na educação do seu filho. 

Pergunte Sobre os Estudos
Perguntar mostra para seus filhos que estudar é importante e aumenta o interesse 
deles pelos estudos.

Procure Ajudar em Casa
Se seus filhos estiverem com alguma dificuldade, pergunte aos professores qual a 
melhor forma de ajudá-los em casa. 

Compareça às Reuniões
Não deixe de ir às reuniões de pais e professores. Nelas você pode opinar e melhorar 
a escola em que seu filho estuda. 

Incentive os Estudos 
Incentive seu filho a continuar estudando. Lembre-se: quanto mais estudo, mais 
oportunidades. 

FICHA TÉCNICA
Redação: Fábio Macedo
Videografismo: Anderson Gomes e Rafael Braga
Edição: Cláudio Pinheiro
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro
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TEMAS: empreendedorismo; 
identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 23 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO:  CNI

É Coisa nossa

A série apresenta casos de sucesso de Indústrias brasileiras que inovaram seus 
processos produtivos, seus produtos e ganharam cada vez mais mercado e novos 
clientes. Os programas são ancorados por Zeca Baleiro e exploram a relação 
promissora das indústrias e da valorização da cultura brasileira. Na indústria, um 
produto bem pensado e bem produzido gera empregos, renda e lucros – financeiros, 
sociais e intelectuais. No meio cultural também. Agora, imagine quando unimos 
os dois. Com este pensamento, os casos de sucesso apresentam empresários que 
identificaram nichos de mercados e melhoraram seus produtos com um incremento 
na valorização das identidades culturais de cada localidade, agregando valor aos 
produtos e fortalecendo o marketing da produção.

Peças com 2 minutos:

Vita Derm 
Quem diria: nos tempos coloniais, eram os porcos que garantiam a higiene pessoal 
dos brasileiros. A gordura dos suínos era a matéria-prima dos sabonetes tupiniquins. 
Mas a Vita Derm resolveu limpar a barra dos animais, e passou a usar um fruto do 
cerrado como ingrediente. Alternativa ecologicamente responsável, o buriti ajuda a 
manter limpos o corpo e a consciência. 

Quiz com dicas sobre educação financeira. As dez peças dessa nova temporada ajudam 
o telespectador a tirar dúvidas sobre finanças, economia e empreendedorismo. A 
série complementa o programa Dinheiro no Bolso. A série de interprogramas contou 
com consultoria de Gustavo Cerbasi.

dinheiro no Bolso 

TEMA: educação financeira
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 24 de setembro
DURAÇÃO: 30 a 45 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: BM&FBovespa
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Mary Design 
Joias e bijus são objetos de desejo e boas contadoras 
de histórias. A vontade de se enfeitar veio da África 
e atravessou fronteiras. No Brasil colônia, os quilates 
enriqueciam a coroa. Hoje, são peças indispensáveis 
no dia a dia de qualquer mulher. Para seguir a moda, o 
ateliê Mary Design lapidou uma boa ideia. As coleções 
se inspiram em autores brasileiros. Manuel de Barros e 
Cecília Meireles já fazem parte do catálogo.

Decameron 
Para ver o jogo do timão, tirar casquinha da namorada, 
reunir a família e assistir ao programa preferido. O sofá 
de casa é cheio de histórias para contar. Neste episódio, 
a empresa Decameron Design mostra como se faz para 
levar o artesanato do Nordeste direto para a sala de 
estar. Tudo isso em alto estilo.

Danubio 1 – Malunga 
Prepare seu apetite: lá vem a história do queijo. A origem? 
Mais um daqueles acidentes de percurso. Mas, dessa 
vez, a fermentação do leite criou uma iguaria consumida 
pelo mundo todo. Dois tipos são made in Brazil: o 
queijim Minas e o cremoso requeijão. A Danubio juntou 
a fome com a vontade de comer e estampou os copos do 
produto com a arte do estilista Alexandre Herchcovitch. 
Uma delícia ter essa coleção em casa.

Fiat 
Substituir fibra de vidro por bagaço de cana-de-açúcar? 
E fazer tecido com garrafa PET reciclada? O Fiat Uno 
Ecology usa tecnologia 100% brasileira e comprova: os 
carros ecológicos estão cada vez mais ao alcance do 
bolso. Pensando em reduzir o impacto ambiental desde 
a linha de montagem, ele mostra que, atrás do volante, 
a sustentabilidade está ganhando a corrida.

Allê Brinquedos 
Carrinho de rolimã, pipa, bolinha de gude. Em tempos 
de computador e videogame, os brinquedos antigos 
inspiram a produção de peças de arte bem modernas. 
A Allê Design mostra como o bom e velho cavalinho de 
pau sobreviveu aos tempos e, além de brinquedo para a 
criançada, virou peça decorativa para os adultos terem 
em casa.

Costanza 
Periquitos, baianas, palmeiras... Quando o assunto é 
cultura, o Brasil dá pano para a manga. A tecelagem 
Santa Constância levou isso ao pé da letra, e a 
identidade verde e amarela foi parar dentro dos 
guarda-roupas. Da carta de Pero Vaz de Caminha ao 
Abaporu, os encantos do país estampam, fio a fio, os 
tecidos do ateliê.

Ibaplac 
Não existe nada melhor do que o nosso “lar, doce lar”. 
Quem não sonha com um lugar para chamar de seu? 
O episódio mostra como telhas feitas de garrafa PET 
podem proteger a casa e o meio ambiente. A empresa 
Ibaplac transforma lixo em luxo e ainda ajuda a cuidar 
do planeta.

Kapeh 
Preferência nacional, aroma inconfundível, o café 
é indicado para quem quer começar o dia com o 
pé direito. Brasileiro que é brasileiro não dispensa 
um cafezinho. Não é que essa delícia saiu das 
xícaras e foi parar no mundo dos cosméticos? Em 
Minas Gerais, uma empresa deu ao fruto uma nova 
receita. Os cremes, sabonetes e perfumes da Kapeh 
já ganharam as prateleiras aqui no Brasil e no 
exterior.

296



Fleischmann 
Do café da manhã ao jantar, o bolo não sai da mesa 
do brasileiro. Essa delícia também era famosa entre 
egípcios e romanos. Hoje em dia, as receitas antigas 
ainda ocupam o seu espaço. Para manter a tradição, 
a marca Fleischmann criou uma linha de sabores 
brasileiros. Agora, o gosto verde e amarelo do bolo de 
aipim, milho e fubá está ao alcance de qualquer forno. 

Mãe Terra 
Quem não resiste a um pacote de salgadinhos? Munição 
poderosa para o pecado da gula, eles causam uma boa 
dose de culpa. Ainda mais quando são industrializados. 
Para tirar essas guloseimas do banco dos réus, a 
empresa Mãe Terra foi buscar nas raízes da culinária 
regional a saída para esse impasse. Com a criação um 
processo produtivo inovador, o resultado foi pra lá de 
positivo: salgadinhos orgânicos, 100% livres de química. 

Frutos do Brasil 
Para fazer a alegria da criançada, refrescar o fim de 
semana, acompanhar o café da tarde... Sorvete é 
uma boa pedida sempre, até no inverno. O episódio 
mostra quem foi o primeiro a servir essa guloseima, os 
italianos que fizeram a sobremesa ficar famosa e o sabor 
brasileiro vendido no palito. Buriti, cupuaçu, tapioca... 
Pode escolher. A sorveteria Frutos do Brasil tem delícias 
geladas para todos os gostos.

Oré Brasil 
Para assinar documentos importantes, preparar aquele 
jantar ou simplesmente jogar conversa fora: toda hora 
é hora de sentar à mesa. Pegando carona na história, 
a Oré Brasil deixou a imaginação voar alto: viu, nos 
aviões de Santos Dumont, um design para mobília. As 

asas de bambu do 14 Bis viraram uma mesa moderna e 
ecologicamente responsável. 

Usiminas 
Sem os aventureiros do passado, o mundo não seria o que 
é hoje. Eles se lançaram ao mar seguindo os bons ventos do 
comércio. Das mais simples jangadas até os modernosos 
transatlânticos, a criatividade marcou presença nos sete 
mares. No Brasil, tecnologia e novas regras de segurança 
estão na crista da onda. A Usiminas alia as inovações 
brasileiras e japonesas nos materiais da indústria naval.

Suvinil 
Fez história no tempo das cavernas, teceu moda em 
Versalhes, protestou nos muros da cidade. O tempo 
passa e o velho costume de pintar as paredes muda 
só de endereço. No campo das artes, entram em cena 
os grafiteiros. Os traços da rua agora estampam as 
embalagens da tinta Suvinil. 

CBPAK 
As embalagens têm história: conchas, peles e ossos já 
serviram para armazenar e transportar água e alimentos. 
Desde as comidas enlatadas até as caixas Tetra Pak, várias 
ideias passaram pela cabeça dos inventores. A CBPAK não 
ficou para trás. A partir de uma tecnologia 100% nacional, 
a brasileiríssima mandioca é transformada em material 
biodegradável para substituir o isopor, transformando as 
embalagens em artigo sustentável.

Verde Campo 
Queijo, manteiga, requeijão... Qual geladeira não tem 
pelo menos um produto lácteo? Quando o assunto é 
saúde, o leite faz parte do cardápio. O iogurte, um dos 
derivados do leite, é rico em cálcio, zinco, vitamina A 
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e complexo B. Para os alérgicos aproveitarem os seus 
benefícios, uma empresa brasileira resolveu arriscar. 
Numa versão sem lactose, o iogurte ganhou as 
prateleiras dos mercados. 

Ybá 
Temida pelas mulheres, malquista pelos cardiologistas, 
a gordura arranjou briga com a balança e virou inimiga 
da boa forma. Por isso, a Ybá foi buscar no cerrado a 
castanha do baru. O resultado? Extraiu dela um óleo rico 
em ômega-6 e ômega-9. Uma opção brasileiríssima para 
manter a saúde em dia. E a boa notícia não para por 
aí: a população local passou a ter uma fonte de renda 
alternativa e o pé de baru virou xodó da preservação.

Relax Pack
A mochila foi para a sala de aula, viajou o mundo inteiro 
e acaba de pôr nas costas mais uma utilidade. No melhor 
estilo “2 em 1”, a Relax Pack deu cara nova à bagagem 
do acampamento, com direito a sombra e água fresca. 
Ainda não entendeu? O acessório também vira rede. A 
invenção da Absolutamente Necessaire tirou um grande 
peso das costas do aventureiro.

Sibrape Piscinas 
O sertão já virou mar. Ou, melhor, fundo de piscina. A 
natação se popularizou a partir dos clubes ingleses do 
século XIX. Hoje em dia, qualquer um pode praticar o 
exercício no conforto da própria casa. E, para não chover 
no molhado, a indústria brasileira resolveu inovar: 
buscou inspiração no carnaval do Nordeste. Utilizando 
o revestimento vinílico numa estrutura de alvenaria, 
ficou provado que as cores do Maracatu ficam bem até 
debaixo d’água.

FICHA TÉCNICA 
Direção: João Amorim 
Roteiro e pesquisa: Alessandra Paiva, Rafaela 
Camelo, Ju Cavalcante, Renata Diniz e 
Gui Krammer 
Pesquisa: Sofia Krause, Mayra Gonçalves e Talita Dias 
Entrevistas: João Amorim e Marcos Corrêa 

Locução: Simone Kliass e Marcelo Campos 
Direção de produção: Luciana Pires 
Produção de base: Camilo Cavalcanti e Mayra 
Gonçalves
Produção: Camilo Cavalcanti 
Assistência de produção: Camila Torres, Ana Paula 
Costa, Marcos Corrêa e Raquel
Direção de pós-produção: Carolina Guidotti e 
Mônica Monteiro 
Coordenação de pós-produção: Marcia Bispo 
Direção de fotografia: Gerônimo Lessa 
Câmeras: Daniel Santos, Isaías Lara, Juliano de 
Oliveira e Willian Oliveira 
Assistente de câmera: Eder Correa e Jailson Lessa 
Técnico de elétrica: André Luis Beringela e Ricardo 
Pinelli 
Assistente de elétrica: Eugênio Vozer 
Maquinista: Elisvane Cascata 
Maquiagem: Barbara Souza 
Figurino: Janaína André e Nanná Keshi 
Cenário: Coletivo Casa 30
Edição: André Neves 
Vinheta de abertura: Rodrigo Dadona e Fernando 
Santana 
Story board: João Amorim 
Animadores: Breno Machado, Fernando Santana e 
Jesiel Almeida

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Clarice Saliby
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Kitta Eitler
Produtoras assistentes: Anne Germano e Juliana 
Ventura
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora 
Garcia
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 12 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: 
PARCEIRO: Sebrae

em Jogo

Série que documenta a trajetória de dez ex-participantes do Desafio Sebrae, que se 
tornaram empresários bem-sucedidos depois de se destacarem no jogo virtual.

Peças com 3 minutos:

VV Consulting – Magé/RJ 
A administradora Viviana Vargas Robaina juntou o conhecimento que adquiriu na 
faculdade e no Desafio Sebrae com a atividade que o irmão Vitor já desempenhava: 
consultoria em gerenciamento de projetos. A empresa VV Consulting atua junto às 
obras, gerenciando o projeto para que tudo funcione (cronograma, orçamento etc.). 
Como receita para se obter o sucesso ela destaca: trabalhar com planejamento e não 
deixar de estudar e se aperfeiçoar.
 
Freyr Tecnologia Vegetal – Recife/PE
O engenheiro agrônomo Edinaldo Barros se dedicava à vida acadêmica, mas participar 
do Desafio Sebrae lhe abriu um novo horizonte – ele se tornou um empreendedor. 
Edinaldo já enfrentou dificuldades como a saída de um sócio e a falta de recursos, mas 
hoje a Freyr Tecnologia Vegetal é pioneira em Pernambuco no ramo da biotecnologia.
 
Espetaria Happy Hour – Arapongas/PR
O Eder Castro sabe que é possível comer espetinhos em quase todas as esquinas, 
mas ele garante que na Espetaria Happy Hour o cliente encontra atendimento, 
qualidade e um lugar legal. Para enfrentar o desafio de produzir o espeto na cozinha 
e fazê-lo chegar ainda quentinho na mesa, ele usa tudo o que aprendeu em várias 
participações do Desafio Sebrae.
 
Saúde na Fruta – Natal/RN
Os velhos amigos Glenn Cunha e Alan Dellon viram um anúncio nos classificados 
e resolveram empreender juntos: compraram o quiosque Saúde na Fruta. Como em 
um fast-food, ali tudo sai rápido, mas os smoothies, shakes e saladas de frutas são 
totalmente saudáveis. No Desafio Sebrae, Glenn aprendeu estratégias para enfrentar 
os períodos fracos nas vendas.
 
Slogan Consultoria e Treinamento – Maringá/PR
O publicitário Nedson Candido Rocha Júnior começou como estagiário no Sebrae, 
e a participação no Desafio fez ele gostar ainda mais da área de consultoria e 
treinamento. Em 2011, ele entrou como sócio na Slogan, que tem profissionais para 
auxiliar os empresários em diversas áreas – do marketing à parte ambiental. Nedson 
trabalha em casa, mas também atua in loco para ajudar as empresas em sua principal 
dificuldade: a falta de um plano de negócios.
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Zamy Publicidade – Nova Esperança/PR
Cleverson Oliveira, de 30 anos, é publicitário e participou 
do Desafio Sebrae em 2009. Depois de se formar, ele 
decidiu montar a própria agência em vez de trabalhar 
em uma. Mas tudo o que é novo demora um pouco para 
ter aceitação. Por isso, o Cleverson sempre se dedica a 
conseguir mais clientes.
 
Fazenda Camping – Vila Velha/ES
O engenheiro elétrico Duar Pignaton define a Fazenda 
Camping como um clube num ambiente de fazenda. O 
negócio é familiar e o local é formado por uma área 
de lazer e um restaurante. Quando o contrato de quem 
cuidava do restaurante acabou, Duar assumiu o desafio e 
convidou um chef de cozinha para cuidar da alimentação 
sob sua gerência. Aprendeu na prática a não misturar 
as finanças pessoais com as da empresa e vender “os 
produtos que o cliente quer e não o que a gente quer 
vender”. Duar foi Campeão Internacional do Desafio 
Sebrae 2007 e hoje faz a divulgação dele para os jovens 
empreendedores.
 
Flex Deck – Brasília/DF
Renaud Inof Adorno uniu a necessidade com a 
oportunidade quando decidiu montar um novo negócio. O 
pai tinha know-how em madeira, e ele, o conhecimento 
tecnológico. Os dois viraram sócios e criaram a Flex 
Deck, uma empresa que fabrica decks modulares de 
madeira sobre base plástica. No início, foi difícil captar 
recursos. Mas, com muito empenho, Renaud e seu pai 
conseguiram crescer e conquistar o mercado no Brasil 
e no exterior.
 
Easy Web – Patos/PB
No mesmo dia em que o Roberto Clebio entrou para 
o curso de Sistemas da Informação ele conseguiu um 
estágio. Ao final da faculdade, e depois de 5 anos 
de empresa, sentiu que era hora de dar um voo mais 
alto. Ele queria ser o dono do negócio, mas para isso 

precisava investir e se manter no mercado. Hoje o 
Roberto é empresário, e todos os dias os funcionários 
têm um horário reservado para estudar e se atualizar.
 
W&M Eletronics – Valença/RJ
Warley Guedes é tecnólogo de análise e desenvolvimento 
de sistemas. Começou o seu negócio ajudando amigos, 
e as pessoas continuaram a procurá-lo para fazer 
serviços de conserto e manutenção de computadores, 
notebooks, games etc. Como empreendedor individual, 
ele enfrentou desafios, pois não tinha capital de giro 
e dependia de peças que vêm de fora da cidade. Ele 
considera o Desafio Sebrae um grande incentivo para 
quem está começando a empreender.

FICHA TÉCNICA 
Diretor: Rodrigo de Araújo Ponichi
Produtor executivo: Julyene Bertha Ferré
Diretor de fotografia: Daniel Neves Pereira de Souza
Montador e editor: Rodrigo de Araújo Ponichi
Compositor de trilha sonora: Fernando Kahane 
Moura
Videografista: Rodrigo Gonçalves de Lima da Silva / 
Pavê Gastronomia Visual

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Clarice Saliby
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Ana Chaves
Produtoras assistentes: Anne Germano e  
Juliana Ventura
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais:  
Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e 
engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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TEMA: institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 30 segundos
No ar a partir de 17 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 

TEMAS: direitos humanos; 
formação audiovisual; juventude; 
vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2003
No ar a partir de 2 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

Futura 15 anos

geração Futura

Para comemorar o aniversário de 15 anos do Futura, a grade de programação entrou 
o mês de setembro de 2012 de cara nova. Acompanhando a mudança do On-Air 
Look, foi veiculado um vídeo de apresentação do novo conceito: o Futura tem muitas 
faces, cores e sotaques, é um ponto de encontro, a linha que costura uma colcha de 
retalhos em constante transformação. O promo de lançamento do novo On-Air Look 
foi construído a partir de imagens de arquivo dos 15 anos de existência do Canal.

FICHA TÉCNICA
Redação: Fábio Macedo e Lúcia Tupiassú
Produção: Lúcia Tupiassú
Edição e finalização: Daniele Pimentel
Videografismo: Herbert Cohn e Jean-Marc Billard
Trilha sonora original: Fernando Moura
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro

Campanha produzida por jovens participantes da 17ª edição do projeto Geração 
Futura. Com o título Liga da Injustiça, as peças apresentam pessoas injustiçadas que 
não são reconhecidas mesmo superando vários obstáculos. Para quem sabe enxergar 
essas mesmas pessoas, a superação se torna superpoder! Mas até quando elas vão 
ter que usá-los?

Peças de 2 minutos:
Catador de Lixo
Morador de Rua
Malabarista

FICHA TÉCNICA 
Coordenação do projeto: Tatiana Azevedo
Finalização dos vídeos: Fabiana Cecy
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TEMAS: formação audiovisual; 
juventude; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 21 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

FICHA TÉCNICA 
Coordenação do 
projeto: Beatriz Tompson 
e Fabiana Cecy
Coordenação oficina: 
Tatiana Azevedo
Coordenação artística: 
Márcio Motokane
Oficina de roteiro e 
analista de conteúdo: 
Ana Chaves 
Finalização dos vídeos: 
Eduardo Callado

geração Futura universidades 
ParCeiras 2012

Interprogramas realizados por jovens participantes do laboratório Geração Futura 
Universidades Parceiras em homenagem aos 15 anos do Canal Futura. Total de 18 
peças comemorativas exibidas. 

Peças de 2 minutos:
Animação de 15 Expressões Gaúchas – UCS (Bruno Bass e Roberto Menegotto)
Animação do Ponto de Vista de Crianças de Como Imaginam o Futuro Dentro 
de 15 Anos – Unesp (Mariana Barone e Shelsea Husch)
A Partir de Trilha Sonora e de Imagens Representativas da Cultura de Goiás, 
o Inter Celebra os 15 Anos do Canal – UFG (Danielen Gonçalves e Lucas Mariano)
Opinião de Transeuntes Sobre Curiosidades da Cidade de São José dos 
Campos/SP que Dialogam com o Número 15 – Univap (Guilherme Augusto) 
Interprograma Revela Formas Inusitadas de Convites para Festa de 15 Anos 
– Unoeste (Maysa Pontalti)
Animação Registrando a Passagem de Tempo Desde o Aniversário de 1 Ano 
Até o de 15 – Unisinos (Fernanda Borba e Letícia Birck)
Aniversário do Futura Personificado na Figura de uma Pessoa que, 
Mascarada, Vai Sair às Ruas de Goiânia para Promover Ações Sustentáveis 
e Comunitárias de Forma Divertida – UEG (Aristotelis Cardoso)
Mãe de 14 Filhos Conta Como É Viver em um Grupo de 15 Pessoas – Uesc 
(Karine Fênix e Rava Midlej) 
15 Lugares e Características do Rio Grande do Sul – Unisc (Francisco Galliano 
e Simoni Helfer)
15 Visões Sobre Literatura – UPF (Danieli Lima)
O Canal Futura Faz 15 Anos e a Cidade de Belo Horizonte faz 115, Contraponto 
Entre Duas Pessoas, uma com 15 Anos e Outra com 100, Sobre a Cidade onde 
Vivem – PUCMG (Taynaá Nayara e Du Pente)
15 Anos de uma Professora – Umesp (Jaqueline Lima)
A Lenda do XV de Piracicaba – Unimep (Arthur de Grecci e Felipe Montejano)
15 Anos do Concurso Miss Umuarama – Unipar (Arllen Sacchetta, Guilherme 
Barreto e Walter Quevedo)
Celebrar 15 Anos de uma República Estudantil de Ouro Preto – Ufop (Dú Sarto 
e Olívia Mussato)
Flashmob Comemorativo dos 15 Anos do Canal Futura – Unaerp (João Valdevite)
Como É Comemorado 15 Anos Através da cultura Gaúcha – Sarau Prenda 
Jovem – Ucpel (Gabriela Voigt e Rafael Alvarez) 
Animação com o Ponto de Vista de Crianças de Como Seria a Vida Deles 
Quando Completarem 15 Anos – Cesumar (Camila Munhoz)
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TEMAS: comportamento; 
diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 13 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

maior Barato 

Maior barato é um interprograma que visa destacar programas baratos ou gratuitos que 
podem ser aproveitados por uma família em qualquer lugar do País. Em cada episódio, 
uma família é entrevistada sobre como se divertir nas horas de lazer gastando pouco. 
A escolha pode ser variada: programas culturais, como museus ou centros culturais; 
programas ecológicos, como horto florestal e parque; e gastronômicos, como uma 
macarronada em família etc. 

Peças com 1 minuto e 30 segundos:

Cachoeira 
As opções de programas ao ar livre são inúmeras, afinal, o Brasil é um país abençoado 
por Deus e bonito por natureza. Não importando a idade, crianças e adultos se unem 
para espantar o calor e renovar a alma, tomando um banho nas águas geladas das 
cachoeiras. Rodrigo Felha e sua filha Nathália sempre que podem procuram alternativas 
baratas para se divertirem. No caminho para a Cachoeira do Horto, pai e filha entram 
em contato com a exuberante Mata Atlântica andando por uma trilha rápida e fácil. 
No fim da trilha, Nathália, que adora nadar, curte a queda d’água e o lago cristalino da 
Cachoeira do Horto junto de seu pai. Um programa bom, saudável e barato. 

Xadrez 
As inúmeras mesas de xadrez, feitas de pedra, das praças e parques atraem muitos 
jogadores de xadrez por dia. Gratuitamente, os jogadores se dedicam à prática, 
aprendem, se divertem e interagem com pessoas com o mesmo interesse. O carioca 
Ivan é professor de matemática aposentado, porém ainda com muito amor à ciência. 
Por esta razão, tem como hábito estudar matemática sozinho em casa. Além disso, 
ainda na vertente do raciocínio lógico e do pensamento, costuma jogar xadrez 
quatro dias por semana, das 17h às 20h, com um grupo de amigos já parceiros desta 
diversão há 28 anos e que se encontram especialmente para tal prática no bairro de 
Copacabana. Um programa barato que tem como custo inicial apenas a compra das 
peças do xadrez. 
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Cozinhar
Um bom programa para unir a família sem sair do 
conforto do lar é chamar todo mundo para ir para a 
cozinha. Preparar um almoço especial com a ajuda de 
todos é bom para aproximar os membros da família, 
além de garantir uma ótima refeição com tempero 
caseiro. Moradores da Ilha do Governador, a família 
Almeida quase não se encontra durante a semana por 
causa do trabalho ou da escola do filho menor. Como 
adoram culinária, eles se divertem preparando pratos 
fáceis para que todos possam ajudar. No programa, a 
família Almeida cozinha uma massa, um prato delicioso 
e ao mesmo tempo barato. 

Pegar Jacaré 
Ser impulsionado pelo mar na direção da areia; escolher 
a onda perfeita e ser lançado para frente, como um 
foguete; sentir o corpo rodeado por água, a leveza da 
matéria submersa, bolhas por todos os lados... Pegar 
jacaré na praia é muito mais que pura diversão: é 
um mundo novo de sensações e descobertas a cada 
mergulho. Rodrigo Cardozo é produtor e vive correndo, 
trabalhando normalmente doze horas por dia. Teve seu 
filho, Johan, muito jovem, e, por isso, pai e filho fazem 
muitos programas juntos. O preferido dos dois é a praia. 
Rodrigo, quando jovem, já pegava jacaré no canto do 
Leme, e hoje costuma ir com frequência à praia com o 
filho e pegam jacaré juntos. Um programa gratuito, além 
de ser saudável o contato com a natureza. 

Sarau de Poesia
Compartilhar com amigos e colegas suas poesias 
preferidas e – por que não? – seus próprios versos é uma 
das maneiras mais fáceis e criativas de se divertir. Só 
basta reunir pessoas interessadas em arte e literatura 
em algum lugar qualquer, que pode até ser a sua sala 
de estar. Maura, professora e poetisa, é casada com 
o também professor, escritor e poeta Alexandre Faria. 
Por causa de sua paixão pela literatura, batizaram 
sua primeira filha, hoje com 3 anos, de Clarice, em 
homenagem à Clarice Lispector. Frequentadores do 
sarau de poesia da Biblioteca de Manguinhos, o casal 
utiliza o evento tanto para “testar” suas novíssimas 

poesias quanto para se inspirar com poemas de outros 
colegas. Hoje em dia, Maura e Alexandre ainda levam a 
pequena Clarice com eles, com o objetivo de incentivar 
os dotes artísticos da menina. Um programa de graça e 
uma tentativa de compartilhar a leitura, de compreender 
que a literatura não está morta no livro, ela está viva 
entre as pessoas. 

Centro Cultural 
Os centros culturais oferecem ao público uma 
programação cultural com projetos nas mais diversas 
áreas. Para as crianças o que não faltam são atividades 
lúdicas ou mesmo espaço para elas brincarem. A 
atriz Ângela Câmara não dispensa a oportunidade 
de ficar perto do seu filho Inácio, de 6 anos. Gostam 
de frequentar o centro cultural, pois é um lugar onde 
tem várias atividades para fazer: sessão de cinema 
para crianças (onde ganham um livro no final), peças 
infantis, contadores de histórias. Passam o dia inteiro lá, 
privilegiando as atividades gratuitas. Inácio diverte-se só 
de brincar com outras crianças no imenso hall do prédio.

Piquenique no Parque
Um delicioso e divertido piquenique é um programa 
barato que custa apenas o lanche que os participantes 
levam. Marizabel é professora, tem 40 anos e é mineira. 
É casada há 3 anos com Francisco, que tem 31 anos, 
cearense e trabalha como assistente de RH. Moram no 
Méier e costumam frequentar o Aterro para diversas 
atividades, dentre elas fazer um piquenique simples. 
O programa tem como intuito relaxar e poderem ficar 
juntos em um lindo jardim, onde relaxam com um visual 
tão bonito.

Horto Florestal
Um dia das crianças em contato com as plantas e a 
natureza. Caminhar, correr e brincar em meio às plantas 
do Horto Florestal. Moradores de Jacarepaguá, Thereza 
e Luiz trabalham o dia inteiro durante a semana. Nos 
fins de semana, o casal só pensa em passar um tempo 
com a filha Beatriz, de 7 anos. De quebra, Thereza leva 
a sobrinha Lia, que tem a mesma idade da filha, para 
onde forem. Criadas desde pequenas para amarem a 
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natureza, as meninas adoram passear no Horto Rio 
Verde. Lá, fogem da rotina de apartamento e escola, 
e ainda compram mudas para plantar na sua pequena 
horta caseira. As mudas são muito baratas e elas 
brincam e aprendem a plantar sua própria planta. 

Basquete de Rua
Praticar esporte é uma forma conhecida de relaxar. O 
basquete de rua é um esporte ainda pouco divulgado no 
Brasil, mas fácil de praticar. Com uma bola e uma cesta 
o jogo tem início. Além da prática esportiva, o barulho 
do quique da bola, a correria e a destreza durante o 
jogo, concentração, suor e alegria nesta atividade que 
pode ser feita até com uma lata de lixo... Criis Branko é 
jogador de basquete de rua e joga na quadra embaixo do 
Viaduto Negrão de Lima. Sempre que pode, na correria 
do dia a dia entre trabalho e treinos, Criis faz questão de 
levar seu filho Marcos Miguel, 11 anos, para assistir a 
seus treinos ou mesmo introduzir a vida de esportes na 
cultura do pequeno. Marcos Miguel, sempre satisfeito 
com o tempo que pode passar com o pai, adora ver o 
esportista em jogos e aprender com ele, fala que nada 
melhor que fazer esportes com seu maior exemplo, o pai, 
ao ar livre, com as regras e a liberdade que o esporte de 
rua oferece. O programa é muito barato, apenas o custo 
da bola de basquete. 

Vôlei
Depois de uma semana cheia de trabalho, nada como 
um encontro com os amigos para relaxar. Quem gosta 
de esportes e de um lindo dia de sol sabe disso. Wagner 
e Luciano, frequentadores do Piscinão de São Gonçalo, 
são jogadores de vôlei assíduos nos fins de semana. Um 
programa que envolve a prática de um exercício físico, 

mas também os jogadores nos mostram que um bom 
jogo de vôlei relaxa muito e não custa nada, a não ser 
disposição e a bola de vôlei!

Andar de Bicicleta
Andar de bicicleta pela cidade é uma ótima maneira 
de combinar diversão com descobertas. Desvendar 
o espaço onde se mora por meio de pedaladas é 
transformador, além de significar uma dose de exercício 
aeróbico e musculação para as pernas. O passeio de 
bicicleta é um programão para a família inteira, e não 
tem contraindicação. Vanilda é empregada doméstica 
e trabalha de segunda a sexta, muitas horas por dia. 
No pouco tempo que tem para passar com o filho de 11 
anos, Vanilda opta por andar de bicicleta na Reserva 
do Tinguá, perto de onde mora, com o marido e o filho. 
Assim, os três aproveitam a companhia em família de 
uma maneira divertida e saudável, além de aproveitarem 
o verde e as novidades da cidade, em constante 
transformação. Andar de bicicleta custa muito barato, 
somente a revisão das bicicletas e pronto. 

Pesca
Desde quando sabemos, a pesca faz parte da cultura 
humana, não só como fonte de alimento, mas também 
como diversão. Marcio e seus amigos nos levam à praia, 
num lindo dia de sol, dispostos a pescar muitos peixes. 
Os vizinhos moradores do Alto da Boa Vista sempre 
pescam no Posto 6 da Praia da Barra. Eles vão todos 
juntos de carro para a praia. No caminho, compram a 
isca embaixo da ponte da passarela da Barra, que custa 
10,00 e dividem entre eles, ou seja, R$ 2,00 para cada. 
Eles falaram que costumam pescar uns 20 peixes, mas, 
conversa de pescador, sabe como é...

305



Churrasco na Laje
Sem grandes combinações e regras, um simples 
churrasco na laje de um dos irmãos de uma família de 
sete filhos e vários sobrinhos proporciona um encontro 
familiar muito agradável. Ísis é de uma família de sete 
irmãos. Ela é a mais nova, tem 33 anos e seu irmão 
mais velho tem 56. São dois homens e cinco mulheres 
e todos moram muito próximos no bairro de Curicica e 
frequentam bastante as casas uns dos outros. Como 
todos têm filhos, os encontros familiares são quase uma 
festa. Sempre se encontram ao acaso, vai chegando 
um, vai chegando outro e, quando reparam, já virou uma 
festa de família com o churrasquinho rolando. Acham 
que esses encontros são excelentes para colocar o 
papo em dia, deixar a família mais próxima e matar 
saudades. A mãe e o pai sempre estão presentes e o 
local preferido é a laje de um dos irmãos. O programa 
custa muito barato, pois cada um leva um ingrediente e 
a festa é garantida. 

Observatório
Olhar para o céu através da luneta e poder viajar 
por ele. Imaginar as galáxias, os planetas, estrelas 
e quem sabe uma viagem de foguete. Uma noite no 
Observatório pode despertar a imaginação de um 
menino apaixonado pelo céu. Jorginho adora ir ao 
planetário e adorou a ideia de conhecer o Observatório 
Astronômico. A mãe, Scheila, administradora, 
divorciada e moradora de Jacarepaguá, sempre 
incentivou o gosto de Jorginho pela ciência. Hoje em 
dia, o menino adora assuntos do espaço, o céu, as 
estrelas e foguetes. A visita ao Observatório, além de 
educativa e prazerosa, é de graça. 

Soltar Pipa
Soltar pipa é uma brincadeira divertida tanto para 
as crianças como para adultos com espírito jovem. A 
simplicidade do material e a facilidade de poder brincar 
em qualquer lugar que tenha vento fazem com que esta 
atividade seja acessível a muitos. Com uma só linha, as 
crianças conseguem fazer complicados malabarismos. 
Enquanto empinam a pipa, vários pensamentos e 
sensações podem ser despertados: leveza, liberdade, 
voar como um pássaro, colorir o céu... A pipa traz a 
todos uma espécie de nostalgia que combina com o 
espírito lúdico da brincadeira. O artesão Cris Preto 
tem duas filhas, Ilana e Isabelle. Diferente da ideia da 
maioria dos pais, que acham que meninas só gostam 
de boneca e meninos só gostam de futebol, Cris adora 
levar suas duas filhas para soltar pipa no parque, um 
lugar descampado, sem riscos dos fios de eletricidade. 
As meninas se divertem fabricando suas próprias pipas 
e ao soltá-las ao vento; o pai volta a ser criança. Um 
programa divertido e que custa muito pouco. 

Museu
Uma visita ao museu e se deparar com uma obra de 
arte te dá vontade de tocar e sentir a textura daquela 
tinta impressa há tanto tempo na tela? Que sensações 
temos diante de uma obra de arte? Além disso, histórias 
nos são contadas através das obras que retratam nosso 
passado. Giovanna tem 15 anos e é filha do namorado 
da paulista Débora. As duas gostam de fazer programas 
culturais juntas, pois entendem que, além da diversão, é 
uma forma de Giovanna aprimorar seus conhecimentos. 
Em uma tarde no museu, revisitamos a história do País 
em um programa bom e barato. 
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Zoológico
Um passeio pelo Jardim Zoológico da sua cidade 
é uma maneira de entrar em contato com a fauna de 
vários lugares do mundo. Felinos ferozes, aves raras 
e coloridas, elefantes: o Jardim Zoológico é um portal 
para a fantasia. Almir, Celi e a filha Celine passeiam pelo 
Zoológico e se divertem observando os animais. Além 
disso, aprendem a origem de cada um e a importância 
de se respeitar e cuidar dos animais. Um programa 
divertido e barato, que pode ser feito com toda a família. 

Pôr do Sol 
Assistir ao pôr do Sol pode ser, ao mesmo tempo, 
um programa romântico para o casal e um momento 
prazeroso para a família toda. Observar o cair do Sol em 
uma praia é como presenciar o nascimento da poesia. 
Milena e seus dois filhos são moradores de São Gonçalo, 
na praia das Pedrinhas. Milena diz que não existe pôr 
do Sol mais lindo que o da praia. As crianças adoram 
o programa junto com a mãe. Divertem-se aprendendo 
sobre as cores do céu enquanto comem um delicioso e 
gelado sorvete. Um programa que não custa quase nada, 
só o sorvete, o resto a natureza já nos dá de graça todos 
os dias. 

Cineclube
A oportunidade de assistir a filmes – curtas, médias e 
longas – não incluídos no circuito comercial e de graça. 
Motivar os espectadores a, além de frequentarem 
cineclubes, se organizarem em grupos e criarem 
sessões domésticas. Promover a discussão intelectual, 
seja você um artista ou não. Os atores Fernando Aredo, 
Fabio Bandeira e Ingreti Nascimento vivem em busca de 

programas culturais baratos. Uma ótima alternativa é 
o Cineclube, visitado por dezenas de poetas, músicos, 
estudantes de cinema etc. Os amigos, frequentadores 
do Cineclube do Nós do Morro, nos mostram por que o 
programa é uma alternativa que mistura lazer, cultura 
e fazer amizades. Um programa barato e uma forma de 
interagir com pessoas interessadas em arte. 
 
Charrete
Andar de charrete pela cidade é uma maneira diferente 
de conhecer as ruas, igrejas e monumentos. Sentindo a 
brisa no rosto, a família toda pode passear de charrete, 
conversar e tirar fotos da paisagem. Grazzy é mãe-coruja 
de Gabriel, de 9 anos, e filha de Carlos. Moram muito 
perto uns dos outros e nem por isso querem se desgrudar 
na hora do lazer. Gostam de programas que possam 
fazer juntos, onde a família inteira pode participar. Em 
um passeio de charrete, dividindo-se o preço entre os 
parentes, o programa sai muito em conta.
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TEMA: universo infantil 
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 19 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Direção: Walbercy Ribas
Produção: Start 
Desenhos Animados 
(Startanima)
Distribuição: Start 
Desenhos Animados 
(Startanima)

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e 
Relações Internacionais
Coordenadora:  
Beatriz Stein
Analista de aquisição: 
Renata Lima
Analista de 
licenciamento:  
Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

o grilo Feliz

O Grilo Feliz é um músico sensível, sábio e protetor, que mora num pequeno povoado 
da floresta amazônica. Junto aos seus amigos Bituquinho, Caracolino, Bacaninha, 
Juliana e Moreninha, ele segue a vida de maneira leve e divertida.

Peças com 35 segundos:

Bituquinho
O Grilo Feliz está tocando seu violão e Bituquinho diz que também sabe tocar. O 
amigo lhe empresta a violinha e Bituquinho toca muito mal. Então, o Grilo Feliz lhe 
empresta uma flauta, mas Bituquinho fica sem ar; testam um tambor, que também é 
um desastre. Então o Grilo Feliz tem uma ideia melhor e, dessa vez, lhe empresta um 
sininho. Bituquinho fica feliz, pois consegue tocar!

Caracolino
Caracolino está no alto da pedra sonhando. Quando Bituquinho passa, ele pensa: 
“Quando crescer, quero ser muito rápido!”. Quando Juliana passa voando, ele pensa: 
“Não, acho que quero ser piloto de avião!”. Quando o Grilo Feliz passa pulando, ele 
pensa: “Quero saber pular bem alto!”. Então passa um caracol gigante e velho e 
Caracolino começa a chorar!

Bacaninha
Bacaninha está andando no campo e sobe nos galhos de uma planta. Ela come todas 
as folhas disponíveis, desce de um galho para outro e continua comendo. Juliana 
se aproxima e fica impressionada: “Bacaninha, você não para de comer nunca!”, e 
Bacaninha responde faceiro: “Paro, sim! Quando estou engolindo!”.
 
Moreninha
Moreninha está no campo e Bituquinho se aproxima todo charmoso com uma flor no 
peito. Quando Moreninha chega perto, a flor de Bituquinho jorra água nela, que fica 
triste. Mais tarde, Juliana se aproxima de Bituquinho e também leva uma esguichada 
de água. Até que o Grilo Feliz chega com uma flor no peito e dessa vez é Bituquinho 
quem fica todo molhado!

308



TEMAS: cultura indígena; 
protagonismo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 3 minutos
No ar em 19 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMAS: identidade cultural; 
leitura, literatura e linguagem; 
metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 14 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Fundação Itaú Social
PRÊMIO: Promax BDA 2012 – 
Prata na categoria Public Service 
Announcement Campaign

o sal tuPinamBá

olimPÍada de lÍngua Portuguesa

O Sal Tupinambá apresenta a vida de uma criança Tupinambá que trabalha pra 
conseguir o sustento da família e garantir sua própria sobrevivência.

FICHA TÉCNICA 
Diretor e câmera: Sebastián Gerlic
Edição: Bruno Gonzalez
Distribuição: Thydewa

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

O Canal Futura é um dos parceiros de divulgação do projeto Olimpíada de Língua 
Portuguesa, que desenvolve ações de formação de professores com o objetivo de 
contribuir para a melhoria do ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas. 
Para estimular a adesão das escolas, foram produzidas duas peças a partir de textos 
finalistas da última edição do concurso, cujo tema foi “A cidade onde moro”. Nelas, 
as crianças leem seus textos e uma animação em stop motion feita com origamis se 
desenvolve, ilustrando o universo particular narrado por cada uma delas. A primeira 
peça fala da realidade de uma cidade no sertão baiano, Ibitiara, e da importância 
da chuva naquela região. A segunda trata da tranquilidade de uma pequena capital 
embrenhada na floresta amazônica, Boa Vista. Com a ajuda do Canal futura e de 
outros parceiros de divulgação, o projeto conseguiu adesão de 90% dos municípios 
brasileiros e mais de oitenta mil professores inscritos.
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Peças com 45 segundos:

Ibitiara – a primeira peça fala da realidade de uma 
cidade no sertão baiano, Ibitiara, e da importância da 
chuva naquela região.

Boa Vista – a segunda peça trata da tranquilidade de 
uma pequena capital embrenhada na floresta amazônica, 
Boa Vista.

FICHA TÉCNICA 
Criação, direção e produção: Fábio Macedo e Lúcia 
Tupiassú
Direção de fotografia: Marcius Clapp
Edição e finalização: Daniele Pimentel
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro
Origamis: Lúcia Tupiassú
Coordenação artística: Márcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtora assistente: Fabianna Amorim 
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora 
Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

TEMA: institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: entre 5 e 15 
segundos
No ar a partir de 17 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 

ParaBÉns, Futura

Campanha comemorativa pelos 15 anos do Futura, em que apresentadores e 
colaboradores felicitam o Canal pelo aniversário. Foram produzidas dez peças, 
exibidas nos intervalos da grade de programação.

FICHA TÉCNICA
Produção: Fábio Macedo e Lúcia Tupiassú
Edição: Daniele Pimentel
Videografismo: Herbert Cohn, Jean-Marc Billard, Marcelo Liuzzi e Rafael Braga
Trilha sonora original: Fernando Moura
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro
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TEMAS: cidadania 
e democracia; 
empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em 
geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 90 segundos
No ar a partir de 30 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIROS: SESI E SENAI

Presente na vida da gente

A série apresenta a realidade de trabalhadores da indústria de diversos ramos. Eles 
contam como o SESI e o SENAI influenciaram positivamente para o crescimento 
profissional e humano de cada personagem. São 52 peças do SENAI e outras 52 do 
SESI, totalizando 104 programetes mostrando como trabalhadores de todo o Brasil 
cresceram com a educação que adquiriram no SESI e no SENAI. E hoje quem ganha 
é o Brasil, com qualidade de mão de obra na indústria e trabalhadores satisfeitos.

FICHA TÉCNICA
SESI
Agência: Agência Nacional de Propaganda Ltda
Produtora: BSB Serviços Cine Vídeo Ltda
Direção: Alan Arrais
Produtora de trilha: Muzak Produções em Áudio

SENAI
Agência: Agência Nacional de Propaganda Ltda
Produtora: BSB Serviços Cine Vídeo Ltda
Direção: Márcio Miguel
Produtora de trilha: Muzak Produções em Áudio
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TEMAS: comportamento; moda
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 6 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

FICHA TÉCNICA
Diretor: Léo Crivellare
Coordenação de 
produção: Karina Hoover
Diretor de fotografia: 
Fábio Sushi 
Pesquisadora: Priu 
Dantas
Videografismo: Brasil
Operador de áudio: 
Phelipe Cabeça
Editores: Duduca 
Benevides e Cristiano 
Eletricista: Lupinha 
Assistentes de 
produção: Robertinha e 
Klayne
Trilha, sonorização e 
tratamento de áudio: 
Tostão
Composição de trilhas: 
Jean Pierre Cruz Ribeiro 
da Silva 
Realização: Luni 
Produções

Que visual! 

Para onde você está indo? Como escolheu as peças e montou esse estilo? Qual é a 
sua marca registrada? Essas e outras perguntas dirigiram os consultores de moda do 
Que Visual!, que ganhou as ruas para conhecer a diversidade de roupas e estilos de 
brasileiros comuns. A série de vinte episódios mostra que estilo é uma questão de 
personalidade, o que importa é se sentir confortável, gostar do que veste e ter atitude.

Peças com 1 minuto e 30 segundos:
Duda Feitosa
Filipe Assunção
Winola Tavares 
João Paulo
Jan Ribeiro
Magali Lopes
Maria Dora
Thamires Pontes
Rejane Maçães
Julio Reis 

Maria Morena 
Dandara Pagu
Luiz Melo
Ana Freire
Cleiton Barbosa
Diego Alexandre
Janete Barbosa
Priscila Rocha
Jadson Silvestre
Marta Cinóbia
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TEMAS: culinária e nutrição; 
identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 6 de fevereiro
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Lula Queiroga e 
Danielle Hoover
Coordenação de 
produção: Karina Hoover
Diretor de fotografia: 
Fábio Sushi 
Pesquisadora: Priu 
Dantas
Videografismo: Brasil
Operador de áudio: 
Phelipe Cabeça
Editores: Duduca 
Benevides e Cristiano 
Eletricista: Lupinha 
Assistentes de 
produção: Robertinha e 
Klayne
Trilha, sonorização e 
tratamento de áudio: 
Tostão
Composição de trilhas: 
Jean Pierre Cruz Ribeiro 
da Silva 
Realização: Luni 
Produções

rango Bom 

Rango Bom é voltado para aqueles que só precisam de uma dica rápida, prática 
e saborosa para descobrir que qualquer um pode cozinhar bem. A série de vinte 
interprogramas mostra pessoas comuns, que nunca fizeram curso de culinária, mas 
que mandam muito bem quando o assunto é pilotar um fogão. Cada entrevistado 
apresenta uma receita afetiva, criada por necessidade, descoberta de surpresa ou, 
simplesmente, herdada de um amigo ou familiar. São rangos simples desenvolvidos 
com ingredientes que podem ser encontrados ali na esquina. Doces, pratos principais, 
acompanhamentos, lanchinhos, quitutes que prometem inspirar e provar que um 
rango bom pode ser feito, quando com carinho, rapidinho.

Peças com 2 minutos:
Escondidinho de frango
Bolo de carne
Escondidinho de suspiro
Brusqueta
Brownie de caneca
Frango com couve-flor
Farofa de banana
Pão de liquidificador
Arroz piemontese
Tapioca de pizza
Tutu do Edu
Pirão de frutas
Yakisoba
Picanha invertida
Baba de camelo

Salada do dia a dia
Cocada de leite condensado
Arroz na pressão
Doce de batata-doce
Espuma de goiaba
Galinha no azeite de dendê 
Feijoada rápida 
Integral de banana 
Torta de limão 
Fava 
Almôndega de bolacha 
Bife à cavala
Rabada
Sanduíche de frango
Sacolé limão
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TEMAS: atualidades; religião
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 2 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIRO: TV Globo

sagrado

A série Sagrado é composta por peças com dois minutos de duração, que partem de 
um recorte histórico-cultural para elucidar os diferentes pontos de vista das principais 
tradições religiosas. Dez representantes religiosos respondem aos questionamentos 
de temas variados, garantindo visibilidade à diversidade de opiniões de diferentes 
matrizes de pensamento. A proposta da série é abrir as telas do Canal Futura e da TV 
Globo às vozes dessas representações. Na cultura brasileira, a religião é um elemento 
importante na formação da identidade nacional, presente em várias dimensões da 
nossa sociedade. A série aborda questões históricas e culturais das religiões de 
maneira diversa e plural, incentivando o diálogo inter-religioso e a convivência sem 
preconceitos. Em 2012, foram produzidos 120 interprogramas com duração de 2 
minutos.

Peças de 2 minutos:

Origem 
Nos primeiros programas da temporada 2012, a série Sagrado questiona de que 
forma cada tradição religiosa teve suas bases lançadas. Sejam as religiões reveladas 
por Deus e que possuem livros sagrados, como o judaísmo e o islamismo, ou as 
sem registros históricos escritos, como as tradições indígenas e o candomblé, o 
fato é que toda religião possui uma origem, além de datas, fatos e marcos que são 
reverenciados até os dias de hoje. Uma religião que nasce a partir de uma resistência 
à ordem vigente ganha força? As tradições cujos passados são por demais remotos 
podem assegurar suas origens? Esses são alguns dos questionamentos da série sobre 
o tema.

Celebrações 
Parte fundamental de toda religião, as celebrações marcam episódios relevantes 
de cada tradição, fortalecem a fé e os vínculos de comunidade. Mas que tipo de 
celebração cada uma das religiões possui? Esta é a pergunta que a série Sagrado 
faz aos representantes religiosos. Algumas tradições primam por festejos alegres 
e vibrantes, outras se voltam para o recolhimento e a meditação. Em comum, todas 
as celebrações promovem de forma marcante a experiência religiosa. Mas quais são 
as mais populares, as mais antigas? Quais reúnem o maior número de fiéis? E quais 
perderam força com o passar do tempo? 

Músicas, Cânticos e Danças Sagradas 
Que papéis a música, os cânticos e danças sagradas desempenham? A partir desta 
pergunta, a série Sagrado percorre as mais variadas interpretações sobre o tema, 
revelando o poder que a música e a dança possuem para promover a conexão 
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com o divino. De que forma e em quais situações 
são empregados? Por que a dança muitas vezes é 
renegada como experiência sagrada? Até que ponto 
a comercialização da música sagrada não causa uma 
perda de identidade? São algumas das perguntas 
propostas pelo programa.

As Tradições e os Alimentos 
A forma como cada tradição religiosa entende o 
alimento, os hábitos e as práticas alimentares são o 
tema da série Sagrado. Para diversos credos, a prática 
dos rituais e a alimentação estão diretamente ligadas, 
fazendo com que os fiéis precisem observar diversas 
regras. De que forma o alimento pode promover, ou, ao 
contrário, inviabilizar o contato com o divino? Por que 
algumas carnes são proibidas por certas tradições? Por 
que o álcool é aceito em algumas tradições e banido 
por outras? De que forma o jejum aproxima o homem de 
Deus? É o que a série busca entender.

Santos e Entidades 
A partir da ideia de entidade divina, a série Sagrado 
questiona o que as religiões entendem por santo e que 
outras entidades religiosas existem em cada tradição. 
Personificação do divino para alguns, intermediadores 
entre os homens e Deus para outros, os santos e 
entidades costumam criar forte identificação pessoal 
com os fiéis, sendo um importante canal de ligação com 
o divino. Que tipo de homenagens e devoções recebem? 
Por que algumas religiões negam sua existência? São 
algumas das perguntas que a série procura responder.

Templos e Lugares Sagrados 
A série Sagrado investiga o papel que os templos e 
lugares sagrados possuem em cada tradição religiosa. 
Seja porque marcaram episódios importantes da história 
da tradição, ou porque figuram como o lugar de culto, 
encontro e estudo, os templos e locais sagrados são 
frequentados e visitados por diversos motivos. O que 
significa frequentá-los e que benefícios isso pode 
trazer para a prática religiosa? Que tipo de arquitetura 
e cuidado cada tradição destina aos seus templos? São 
alguns dos questionamentos propostos pela série.
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Epifania 
As epifanias e expressões divinas são o tema dessa 
edição da série Sagrado. De que forma esses fenômenos 
são entendidos pelas diferentes tradições religiosas? 
Historicamente, várias das religiões registram 
eventos de manifestação divina no plano terreno. Que 
acontecimentos são esses e o que simbolizam para os 
fiéis? Até que ponto os fenômenos da natureza podem 
ser interpretados como expressão divina? Que religiões 
acreditam em curas, milagres e, ao contrário, em 
castigos e privações determinados por Deus? 

Obrigações e Proibições 
O que cada religião coloca a seus fiéis como obrigação e 
proibição? A série Sagrado dá continuidade à busca de 
entendimento sobre as diferentes formas de fé e pergunta 
aos representantes religiosos como cada igreja entende 
esta questão. Que tipo de comportamento cada religião 
considera como tabu e qual a origem dessas proibições? 
Por que algumas tradições religiosas possuem códigos 
de comportamento mais proibitivos que outras? O que 
acontece com os fiéis que desobedecem a tais regras? 
São algumas das perguntas levantadas pelo programa.

Orientações sobre Sexo 
A série Sagrado questiona a forma como as diferentes 
tradições religiosas abordam o tema sexo. Por que para 
a maioria das religiões a homossexualidade continua a 
ser um tabu? De que maneira o sexo fora do casamento 
e sem fins reprodutivos pode ferir a prática religiosa? Por 
que o sexo foi e continua sendo considerado por muitas 
tradições como um prazer impuro? De que forma essa 
visão vem sendo mudada com o passar do tempo? É o 
que a série procura investigar.

Religiões e Direitos Humanos 
Uma das grandes discussões da atualidade diz 
respeito aos Direitos Humanos. A série Sagrado busca 
entender como as religiões entendem este conceito e 
que importância dão ao assunto. Saúde, educação, 
moradia, liberdade de pensamento e de expressão, 
igualdade e dignidade humana são alguns dos direitos 
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fundamentais. Em que medida o objetivo das religiões 
é lutar pelo respeito a esses direitos e de que forma 
cada tradição se articula para protegê-los? É possível 
que o radicalismo de algumas tradições acabe por ferir 
os direitos humanos? São alguns dos questionamentos 
propostos pela série.

Crianças nas Tradições Religiosas 
A série Sagrado enfoca na forma com que cada religião 
entende a infância e trata suas crianças. É comum, na 
maioria das religiões, que as crianças sigam desde 
cedo a fé de seus pais. Mas quais são os rituais e as 
orientações que cada tradição religiosa oferece para 
incluir os pequenos fiéis? Que tipo de tratamento e 
responsabilidades eles recebem de cada igreja? De 
que forma esses seres, ainda em formação, estão 
prontos para exercer a figura de líder religioso ou para 
deselvolver dons como o da mediunidade? É o que o 
programa procura responder.

Diálogo Inter-religioso/Paz 
A série Sagrado fecha mais uma temporada revelando 
qual é o entendimento dos variados credos sobre o 
diálogo inter-religioso. O programa questiona de que 
forma as diferentes tradições podem influenciar os rumos 
da sociedade atuando como agentes de promoção da 
paz entre os povos. Que tipo de esforços cada uma das 
religiões vem empenhando nesse sentido? É possível 
acabar com as rivalidades entre as religiões tendo como 
objetivo comum a promoção da paz? São algumas das 
perguntas que os representantes religiosos respondem.

FICHA TÉCNICA
Direção-geral: Belisario Franca
Direção: Rodrigo Hinrchsen
Coordenação de produção: Cláudia Lima
Direção de fotografia: Beto Campos e Thiago Lima 
Edição : Adriana Borges
Produtora realizadora: Giros

CONSULTORIA: Christina Vital da Cunha é 
mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Antropologia do IFCS/
UFRJ, doutora em Ciências Sociais pelo Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais, PPCIS/UERJ 
e professora adjunta na cadeira de Antropologia 
Cultural na Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Desde 2002 atua como colaboradora no Eixo 
Religião e Espaço Público no ISER.

REPRESENTANTES RELIGIOSOS:
Budismo: Lama Padma Santem 
Catolicismo: Padre  Anton io  Manzat to 
Candomblé: Mãe Torody 
Espiritismo: César  Per r i
Islamismo: Sheikh Jihad Hassan Hammadeh 
Judaísmo: Rab ino  A lexandre  Leone 
Pentecostais: Pastor Ricardo Gondim 
Protestantes: Reverendo Marcos Amaral 
Tradições indígenas: Kaká Werá 
Umbanda: Fá t ima Damas  e Flávia Pinto

APRESENTADORES:
Budismo: Christiane Torloni
Catolicismo: Eriberto Leão
Candomblé: Juliana Paes
Espiritismo: Nelson Xavier
Islamismo: Stenio Garcia
Judaísmo: Nathália Timberg
Pentecostais: Luigi Baricelli 
Protestantismo: Oscar Magrini
Tradições indígenas: Leona Cavale
Umbanda: Mayana Neiva
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TEMAS: comportamento; 
diversidade cultural; vídeos e 
documentários 
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 14 de março
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Upside Television e 
Performas Produções Artísticas e 
Socioculturais Ltda

TEMA: cultura indígena
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
DURAÇÃO: 3 minutos
No ar em 19 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

6 BilhÕes de outros

toantes PanKararu

6 Bilhões de Outros visa criar um retrato sensível e humano dos habitantes do 
planeta. O projeto, com 85 peças, busca revelar cada pessoa em sua individualidade 
e universalidade. Para alcançar esse objetivo, seis diretores entrevistam diferentes 
habitantes do planeta. As questões escolhidas para as entrevistas refletem temas 
universais como qual o valor da família, como definir o amor, o que é a felicidade, o 
que nos faz rir e chorar, o que dá significado à vida. Estes retratos nos estimulam e nos 
fazem olhar para nós mesmos de uma forma nova. Será que todos nós perseguimos a 
mesma felicidade? Será que enfrentamos os mesmos problemas?

FICHA TÉCNICA 
Direção: Yann Arthus-Betrand
Produtora realizadora: Upside Television
Distribuição: Upside Television 

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiárias: Olívia Gratz e Júlia Schechtman

Toantes Pankararu fala sobre o canto sagrado dos indígenas Pankararu que pede aos 
Praias felicidade para seu povo. 

FICHA TÉCNICA 
Câmera: Jorge Pankararu e Sebastián Gerlic
Edição: Alicia Pakareu
Produtor: Thydewa e Cardim
Distribuição: Thydewa

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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TEMAS: institucional; 
metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 21 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

troCando em miúdos

A série apresenta relatos de formadores de opinião, professores/educadores e 
instituições que, através da utilização da metodologia do Canal Futura, fizeram 
diferença na vida de outras pessoas ou na sua própria vida. As transformações do 
modo como encaram e/ou como trabalham com a educação. O objetivo é mostrar 
como um projeto de comunicação atinge socialmente e transforma a vida de um 
indivíduo, de uma sala de aula, de uma instituição, de uma comunidade.

Peças com 1 minuto e 30 segundos: 

Ana Mae Barbosa – arte educadora
Carlos Sanders – ambientalista
Celso Antunes – consultor de educação
Danielle Scotellaro – coordenadora Fepeti
Elena Figueredo – professora de educação especial
Elizabete Baido – professora de Matemática
Eva Pereira – professora aposentada
Francielli Rezende – projeto Arrastão/Sala Futura
Ildeu de Castro Moreira – consultor científico
Joice de Lima Mello – professora de Química
Marta Bento – professora de História
Moacir Gadotti – diretor Instituto Paulo Freire
Vanderson Almeida – jornalista
Vera Baroni – Yabace terreiro de Mãe Amada
Wendel Pontes – biólogo
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TEMA: escola
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 22 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

valorização do ProFessor

Dez professores, cinco iniciantes e cinco veteranos, das mais diversas regiões do 
Brasil, contam suas histórias e promovem um diálogo, enfatizando um ciclo que se 
fecha, a partir de depoimentos emocionantes, desconstruindo a imagem comumente 
divulgada da falência do ensino público, fortalecendo o papel essencial da educação 
e, sobretudo, do profissional. A campanha é composta de cinco peças de 45 segundos 
cada uma.

Peças com 45 segundos:

Camila Reche e Murilo Andrade 
Para o professor aposentado Murilo nunca houve um último dia de aula, porque sua 
ligação com a escola nunca se desfez. A iniciante Camila fala da importância do 
professor em apontar os caminhos e mostrar um mundo cheio de possibilidades.

Greice Duarte e Cilene Paludetti
A ansiedade e as dificuldades do primeiro dia não espantaram a professora carioca 
Greice, da Educação Infantil. As tantas histórias de sala de aula viraram livro da 
professora aposentada Cilene, do interior de São Paulo. As experiências que passam 
e a continuidade do ofício ressaltam a continuidade da profissão.

João Pereira e Neusa Iara Gomes
João Pereira, de uma escola pantaneira, é muito mais que um professor; ele é pai, tio, 
irmão e amigo. A aposentada Neusa revela a emoção de sua saída e os milhares de 
alunos que passaram em suas mãos.

Pedro Menezes e Jandira Hamacher
O nervosismo da primeira aula permanece para Pedro, assim como a alegria sempre 
esteve presente ao longo da carreira da aposentada Jandira. Cada aluno é uma 
história que enriquece a vida do professor, mesmo após a aposentadoria.

Rafael Batalhão e Creonilde Fernandes
A magia e o poder de transformar, ligando o que o aluno conhece com um conhecimento 
maior. Assim, o iniciante Rafael e a experiente Creonilde expressam o que pensam 
do ofício do professor.
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TEMAS: atualidades; 
institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 30 segundos a 1 
minuto e meio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Coordenador do núcleo 
de jornalismo: José Brito 
Coordenadora 
de marketing e 
relacionamento: Lucinéia 
Batista 
Reportagem: Larissa 
Werneck
Produção e edição: 
Denise Costa 
Estagiária: Bianca Santos
Produtora assistente: 
Fabianna Amorim 

voCê Faz a diFerença

O interprograma Você Faz a Diferença é um espaço jornalístico de disseminação 
das boas práticas dos projetos estratégicos desenvolvidos ou apoiados pelos 
parceiros mantenedores do Canal Futura. Entre eles, ações de investimento social 
privado, educação formal e não formal, participação e organização social, infância e 
adolescência, juventude e família. São abordadas, também, temáticas sobre trabalho, 
empreendedorismo, geração de renda, políticas públicas e inclusão, além de cultura, 
conservação ambiental, sustentabilidade, cadeias produtivas e saúde. 
O Você Faz a Diferença aprofunda e estreita o relacionamento com os parceiros, 
marcando presença em eventos como entregas de prêmios, campeonatos esportivos, 
feiras de moda e festivais de cinema promovidos por eles em todo o Brasil. 
Em 2012, a equipe esteve presente no Espaço Humanidade, construído no Forte de 
Copacabana, para cobrir os projetos realizados por CNI, Fiesp, Firjan e Sebrae durante 
a Rio+20. Nos programas especiais sobre a conferência, mostramos a preocupação da 
indústria brasileira com os impactos de suas ações no meio ambiente e a participação 
popular nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável.
Na cidade de Campo Limpo, em São Paulo, acompanhamos as oficinas realizadas 
pela área de programação da CNN para estudantes do núcleo de comunicação Maré 
Alta, do projeto social Arrastão. O encontro apresentou um panorama do mercado 
audiovisual no Brasil. Já em Brasília, o prêmio MPE Brasil, realizado pela Gerdau e 
pelo Sebrae, que reconhece as micro e pequenas empresas que mais se destacaram 
na qualidade de gestão. 
As ações protagonizadas por estudantes de todo o País também foram destaque 
em 2012: em São João Del-Rei/MG, a equipe do Você Faz a Diferença mostrou 
as reivindicações de alunos do ensino fundamental da Fundação Bradesco sobre 
os espaços públicos da cidade. Em uma viagem à cidade de Cajari, no interior do 
Maranhão, universitários participantes do Projeto Rondon, apoiado pela Vale, 
trocaram experiências e conhecimentos com moradores de comunidades rurais. Em 
Muqui, no Espírito Santo, estudantes organizaram o primeiro festival de TV e cinema 
do município, e o projeto foi vencedor do concurso Meu Evento Tem Acesso, da área 
de cultura da Votorantim. Ao longo do ano, viajamos pelo País para conhecer alunos 
e professores finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa, realizada pelo Itaú, e 
projetos de estímulo à leitura e à escrita de escolas parceiras do projeto Amigos da 
Escola e do Criança Esperança da TV Globo. 
Em 2012, mais de 350 peças foram produzidas pelo Você Faz a Diferença, com 
entradas em quatro intervalos diários de segunda a sexta-feira, e um intervalo por 
dia, nos fins de semana. 
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